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FÖRORD
Vägar och gators utformning (VGU), VV Publikation 2004:80, utkom 2004. Dokumentet var
resultatet av ett utvecklingsarbete där underlaget togs från dess föregångare ARGUS, VU96,
RIGU 73, Gatan m.fl. Avsikten med VGU var att skapa ett sammanhållet dokument som skulle
ge ett gemensamt stöd för utformning av transportsystemet oavsett vem som var väghållare.
Så har VGU fungerat. Efter 8‐10 år brukar handböcker av olika slag behöva uppdateras. VGU är
just nu satt under sådan omarbetning. Projektet som redovisas i denna rapport är avsett att
vara en del av stödet för uppdateringen av VGU.
Ytsnåla trafiklösningar i tätort har initierats av Trafikverket och Sveriges Kommuner och
Landsting tillsammans. Projektet belyser de faktorer i VGU som kan medverka till att
trafiklösningarna blir mer ytkrävande än vad de rimligen borde vara. Avsikten med projektet är
att medverka till att marken i det tätbebyggda området används på ett resurssnålt sätt, att
hushållning stöds. Rapporten innehåller en analys av VGU med avseende på ytsnålhet, en
sammanställning av intervjuer med brukare och en jämförelse med utländska manualer.
Resultatet av dessa kunskapssammanställningar ligger till grund för en analys och förslag till
åtgärder. Materialet har bearbetats vid ett expertseminarium.
Rapporten är skriven av Leif Linderholm, Trivector och Roger Johansson SWECO Infrastructure.
Slutsatserna står författarna för. Trafikverket har inte tagit ställning utan rapporten blir ett
inspel i det fortsatta utvecklingsarbetet av VGU. Arbetet är utfört på uppdrag av Mathias
Wärnhjelm och Elin Sandberg, Trafikverket och Johan Lindberg Sveriges Kommuner och
Landsting.
Göteborg/Lund i juni 2011
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SAMMANFATTNING
Projektet ”Ytsnåla lösningar i tätort” är en kritisk granskning av VGU:s rekommendationer för
utformning av stadsrum i tätort och ger förslag på förändringar av VGU. Granskningen täcker
området från de minsta gaturummens form och användning till tätortens trafikleders av‐ och
påfartsramper.
Intervjuer har genomförts med konsulter, kommunala handläggare och myndighetspersoner
för att få fram deras synpunkter på VGU:s aktualitet och användbarhet. Manualer från Norge,
Danmark, Tyskland, England och Holland har studerats. Granskningen har sammanfattats i en
SWOT‐analys som diskuterats och bearbetats på ett expertseminarium med inbjudna
deltagare.
Slutsatsen av analysen är att VGU bör omarbetas med hänsyn till att kraven på stadsrummet
har blivit bredare och mer allomfattande. Åtta villkor bedöms ha en avgörande betydelse för
hur bra stöd dokumentet kan ge vid utformning av stadsrum. De åtta villkoren beskrivs nedan.
Villkoren komplettas med mål och förslag till åtgärder.
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Villkor

Villkorens Mål

Legitimitet

Dokumentet ska uppfattas som det
naturliga förstahandsvalet. Det ska
också vara utgivet och förankrat i en
eller flera myndigheter.

Faktabaserad

Aktuell

Målfokuserad

Process‐
orienterad

Innehållet ska grunda sig på all
tillgänglig kunskap i form av
vetenskap, erfarenhet och gott
omdöme.
Publikationen ska uppdateras så ofta
att den upplevs som den mest
aktuella källan till kunskap.

De lösningar som tas fram ska
formas och avvägas så att de fyller
sin roll i staden. Lösningen ska vara
sammanlänkad med de
ställningstaganden som tagits i den
planering som ligger tidigare,
ställningstaganden i
planeringsdokument som
trafiknätsanalys, trafikplan,
gestaltningsplan, trafikstrategi och
översiktsplan.
Lösningarna som tas fram följer en
väl strukturerad plan för förankring
och information i de grupper som
påverkar och påverkas av lösningen.

Förslag till åtgärder för att uppfylla
villkoren
SKL är den mest naturliga
avsändaren. Idag är SKL och TrV
avsändaren.
Dokumentet utvecklas tillsammans
med Trafikverket, Transportstyrelsen
och Trafikteknsika föreningen.
Referenser bör arbetas in i
skriften/erna så att källan går lätt att
härleda.
Utvecklingen bör med fördel ske i
temagrupper. Varje temagrupp kan
utveckla aktuell del av dokumentet
och publicera det i den version som
föreligger, ingen fördröjning byggs
in. (Dansk förebild)
Gaturumsbeskrivningen utvecklas så
att den blir en samlande länk mellan
föregående planering och
utformning av stadsrummet.

Dokumentet bör delas i en faktadel
och en process del. Faktadelen blir
en sammanfattning av grundvärden
och dimensioneringsgrunder.
Processdelen produceras i delar där
varje del stödjer den produkt som
ska produceras. Detta ger möjlighet
att skilja på nyproduktion och
anpassning av bef. stadsrum.
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Villkor

Villkorens Mål

Tätorts‐
orienterad

Lösningarna har tätortsfokus, såväl
med avseende på trafikslag som
stadsbyggnadsegenskaperna
karaktär, tillgänglighet, trygghet,
trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Användar‐vänlig

Uppbyggnad, struktur, layout och
format ska upplevas som inbjudande
och lockande. Enkelhet och tydlighet
ska vara en genomgående kvalitet i
skriften.

Ytsnålhet/
Hushållning

Handboken ska ge ett tydligt stöd för
lösningar som hushållar med
resurserna, särskilt markanvändning.
Verktyg som ger stöd för väl avvägda
lösningar för alla trafikantkategorier
och stadsbyggnadsegenskaper, ligger
väl integrerade i arbetsprocesser.
Livscykelkostnader såväl investering,
drift som underhåll tas med i
bedömningen.
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Förslag till åtgärder för att uppfylla
villkoren
Landsbygdsnomenklatur tas bort.
Samspel, hastighet, funktion,
gestaltning etc. ska lyftas fram.
Fokus sätts på sammanvägning
mellan olika egenskaper.
Trafikslagens prioritet bör lyftas fram
gång‐, cykel, kollektiv‐, spårtrafik‐
och biltrafik bör belysas i den
ordningen.
Publiceringen bör ske i web för att
aktualitet och tillgänglighet ska
säkras. Nya förebilder för hur
skriften ska se ut lyfts fram. För
processen kan engelska manualer
vara en inspiration. Verktyg för olika
analyser bör utvecklas. (Dansk
förebild)
Ytsnålhet bör införas som en
operativ del av arbetsprocessen.
Alternativ bör övervägas, där
ytanvändning tydligt lyfts fram.
Metoder för att bedöma investering,
drift och underhåll infogas.
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1. BAKGRUND
VGU togs fram med stöd av en lång tradition där handböckerna ”Gatan”, ”RIGU 73”, ”ARGUS”,
sammanfogades med Vägverkets dokument VU94 till VGU. I VGU är många omständigheter
lika mellan stad och land, men där finns också stora skillnader. Synsättet i landsbygd präglas av
framkomlighet. I tätort finns egenskaper som väger lika tungt, tillgänglighet blir en nyckelfråga.
Nästan tio år har gått sedan förra revideringsomgången av dokumenten. Under den tiden har
synen på trafikplanering i tätort förändrats. Det är dags att se över och uppdatera, särskilt med
avseende på tätorters utveckling.
”Trafik för en attraktiv stad” och ”Den goda staden” sätter fokus på stadsutveckling där
trafiksystemet ska stödja stadens utveckling. Stadsutveckling de närmaste åren ser ut att
handla om att ge staden ett ökat innehåll av mänsklig aktivitet. Ökad mänsklig aktivitet sätter
fokus på några villkor, konkurrens om mark är ett av dem, kanske avgörande.
Projektet ”Ytsnåla trafiklösningar i tätort” handlar om att genomlysa VGU. VGU behöver
uppdateras så att de koncept för utformning av stadsrum som tillämpas får stöd i VGU.
Aktuella koncept är ”Shared Space”, ”Traffic Calming” etc. Vidare har Boverket föreskrifter för
tillgänglighet skärpt kraven på kommunernas gatunät. Gång‐, cykel‐ och kollektivtrafiken har
fått ökad prioritet och aktualitet som stöd för en hållbar stadsutveckling. Resurssnålhet är ett
återkommande begrepp i samtalet om staden och dess villkor.
Bilismens anspråk på framkomlighet och tillgänglighet har fått stor inverkan i VGU, vilket kan
leda till en överdimensionering av trafikytorna. Överdimensionering för med sig mer negativa
än positiva effekter m a p tätortskaraktär. Tätortens funktionalitet reduceras till följd av
överstora biltrafikytor. Bilperspektivet i utformningsanvisningarna är inte tillämpbart i
tätortsmiljöer. Utomlands finns exempel som tyder på mer ytsnåla rekommendationer. Tydliga
och avgränsade lösningar leder till bättre samspel mellan tätortens olika trafikantgrupper och
ger förutsättningar för trivsammare stadsrum. I VGU bör de synsätt som nu utvecklats i tätort
inarbetas. Den prioriteringsordning som präglar trafiklösningar i stadskärnor bör återspeglas i
VGU.
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2. SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Projektet ”Ytsnåla lösningar i tätort” avser att kritiskt granska VGU:s rekommendationer för
utformning av gaturum i tätort och ge förslag på förändringar. När trafikytorna minskar frigörs
resurser för andra ändamål. VGU blir då ett tydligare stöd för god hushållning. Ett resurssnålt
transportsystem stöds. Granskningen ska täcka området från de minsta gaturummens form
och användning till tätortens trafikleders av‐ och påfartsramper.
Intervjuer genomförs med konsulter, kommunala handläggare och myndighetspersoner för att
få fram deras synpunkter på VGU:s aktualitet och användbarhet.
Manualer från Norge, Danmark, Tyskland, England och Holland studeras. Avsikten med studien
är att få perspektiv på den granskning och de synpunkter som lagts på VGU. Det utländska
perspektivet kan ge stöd för uppslag och idéer till utveckling av VGU.
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3. METOD
Projektet inleds med en granskning av VGU med avseende på alla omständigheter och
beskrivningar som påverkar utrymmesbehov inom tätbebyggt område. Med granskningen som
underlag genomförs planerade intervjuer. Intervjuerna ansågs av beställaren vara särskilt
intressanta och utökades därför från planerade 6 ‐ 8 st. till 13 personer. Fem av dessa är
kommunala tjänstemän, fem är konsulter och tre är från stat och forskning.
Granskningen sammanfattas i en SWOT‐analys där ett brett perspektiv eftersträvas.
Med stöd av granskningen av VGU och de frågeställningar som intervjuerna väckt, granskas
även utländska manualer. Avsikten är att se skillnader och möjligheter. Förutom struktur,
arbetsgång, synsätt och mått har manualerna använts som grund för jämförelse av olika
exempel.
Fyra exempel på gatusektioner har beräknats med stöd av VGU och några utländska manual.
Skillnader har lyfts fram och diskuterats.
Ett expertseminarium med ett trettiotal deltagare genomfördes där kunskapen från
föregående steg i arbetet presenterades och diskuterades. Förberedda frågeställningar lyftes
fram och en avslutande öppen diskussion genomfördes. Avsikten var att få underlag till att
lyfta fram ett prioriterat urval av förslag till förändringar.
Resultaten av ovanstående arbete sammanställs till en lista med förslag.
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4. KOPPLING MELLAN VGU OCH TRAST
TRAST är utgångspunkten för VGU, åtminstone när det gäller planering och utformning av
tätorter. I TRAST:s förord står det följande:
”TRAST och VGU ska ses som två delar av samma verktyg. TRAST hanterar frågor på
övergripande nivå medan VGU behandlar dimensionering och mått”.
Fråga är hur detta framgår och hur tydlig ”överlämningen” är?
I VGU ”Sektion tätort gaturum” står under ”Arbetsmetodik” följande:
”Utgångspunkt för arbetet är trafikplaneringen enligt TRAST och övergripande funktionell väg‐
och gatuklassificering. Från planeringsarbetet enligt TRAST överförs en gaturumsbeskrivning till
projekteringen som sker enligt VGU.”
I inledningen av kapitel 7 i TRAST, ”Ett trafiksystem i balans med staden”, beskrivs sambandet
med VGU och innehållet i en gaturumsbeskrivning. Där hänvisas också till vad som står i VGU
under kap 1.5 ”Projekteringsgång” i delen Sektion tätort gaturum, dvs. att gaturum ska
utformas med hänsyn till:







omgivningens nuvarande eller planerade karaktär
trafiktekniska krav baserade på samtliga trafikanters behov av tillgänglighet,
trafiksäkerhet och trygghet
gatans eller vägens funktion i det övergripande nätet
omgivningens krav på en god livsmiljö och godtagbara miljöstörningar
anläggnings‐, drifts‐ och underhållskostnader
övriga effekter för de transportpolitiska målen

Syftet med gaturumsbeskrivningen är enligt TRAST att illustrera hur övergripande principer kan
överföras till utformningen av den enskilda gatan (gaturummet). Den är tänkt att fungera både
som planeringsunderlag och styrmedel vid detaljutformningen. Delar av beskrivningen används
som ingångsvärden i VGU.
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Gaturumsbeskrivningen innehåller fyra delar:
1.
2.
3.
4.

Karaktär; typ av gata som relateras till omgivningen, stadstypen
Nättillhörighet; vilken del/delar av trafiksystemet den tillhör
Hastighet; referenshastigheten
Egenskap; som kräver anpassning till särskilda behov som kulturmiljö, bullerskydd,
separering, parkering, servicenivå etc.

Tabell 1 Gaturumsbeskrivning enligt TRAST, källa Trafik för en attraktiv stad Sveriges kommuner och Landsting,
Vägverket, Boverket, Banverket 2007.

Texten om gaturumsbeskrivning tar upp 2,5 sidor i TRAST kap 7. Exempelboken från 2005 tar
inte upp kopplingen TRAST‐VGU eller gaturumsbeskrivningen.

Reflektion
Det behövs en tydligare beskrivning på vad en gaturumsbeskrivning ska innehålla. Använd t ex
Livsrumsmodellen för beskrivning av gaturummets karaktär! ”Rätt fart i staden” ger denna
parameter.
I TRAST avsnitt 7.5 om Biltrafik, sid 283, som handlar om Att bygga upp ett balanserat
biltrafiknät beskrivs livsrumsmodellen (sid 284) som ett stöd för hur stadens stadsrum bör
hanteras för att ta hänsyn till medborgarnas olika anspråk. Mellanrummen finns dock inte med
i beskrivningen.
Ett förslag till utveckling av gaturumsbeskrivningen så att den blir mer operativ ges i tabellen
nedan.
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Tabell 2 Förslag till Gaturumsbeskring, Ytsnåla trafiklösningar 2011

Rubrik
Stadsrummens
karaktär, med
avseende på
samspelssituatione
n mellan
trafikanterna
Trafiknät
Trafikflöde

Delrubrik
Livsrum

Beskrivning
F/IF/M/IT/T

Gående

Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde
Andel
Trafiknät
Trafikflöde
Trafiknät
85‐percentil
Del av sektionsbredd
Del av sektionsbredd
Påverkar korsnings‐
utformningen
sektionen på sträcka?

Cykel

Bil
Tung trafik
Busstrafik
Utryckningstrafik
Referenshastighet
Egenskap

Möblering
Parkering
Korsnings‐avstånd

Mått
F – Separation av oskyddade
IF ‐ Fördel oskyddade
M ‐ Samspel mellan
oskyddade och skyddade
IT ‐ Fördel skyddade
T ‐ Separation av oskyddade
Huvudnät/lokalnät
<50/50‐200/>200 /Dh
Huvudnät/lokalnät
<50/50‐200/>200 /Dh
Överordnat/Huvud/Lokalnät
ÅDT eller f/Dh
%
Regional/Stom/Stadsbussnät
ÅDT eller frekvens
Primärt/Sekundärt nät
km/tim
Meter bred
Dim fordon

Stadsrummens karaktär ‐ Gaturumsbeskrivningen börjar i karaktärsbegreppet. I ”Rätt fart i
staden” är detta begrepp operationaliserat till en fråga om att ange vilket livsrum som är
aktuellt enligt Livsrumsmodellen och därmed vilken samspelssituation som ska arrangeras
mellan oskyddade och skyddade trafikanter.
Trafiknät och trafikflöde – är nästa del som anges. Gaturumsbeskrivningen sätter fokus på
nättillhörighet, informationen behövs för att sätta en lagom hastighet på länken. För att
dimensionera en sektion behövs ytterligare information om alla trafikslags flöden.
Referenshastighet – är den tredje delen. Vårt förslag är att 85‐percentilen används som
referenshastighet.
Egenskap – är den fjärde delen. Tre frågor är vanliga och återkommande, och behöver
beskrivas, parkering, möblering och korsningsavstånd. Fler egenskaper kan vara aktuella i resp.
stadsrum.
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5. GRANSKNING AV VGU
VGU har granskats med avseende på alla omständigheter som påverkar hur stor yta som
används för att lösa trafikuppgiften. Följande iakttagelser noterades:

Generellt för VGU
1. Struktur och uppbyggnad
 Hänvisningarna i VGU är inte kvalitetssäkrade. Hänvisningarna mellan olika
delar, kapitel, avsnitt, tabeller etc. är ibland felaktiga. Felaktiga kopplingarna
ger osäkerhet. Hänvisningarna måste kvalitetssäkras.
 Delarna är inte littererade utan bara benämnda, detta ger tunga och
svårarbetade sökvägar mellan de olika delarna. Litterera och benämn.
 Sidnumreringen i VGU skiljer sig mellan den tryckta och digitala versionen.
 Tydliggör arbetsordningen, nuvarande arbetsordningar har olika benämningar
och är uppbyggda på mycket varierande sätt. Ta fram arbetsordningar och
bygg upp dem entydigt och systematiskt. De ger då ett tydligt stöd i en iterativ
process. Förslag till ny arbetsordning redovisas i bilaga.
 Fler illustrationer vore önskvärt. En bild säger mer än tusen ord!
2. Planeringsprocessen nämns vid namn, men ingen systematisk genomgång redovisas av
hur den ska ske.
 Lyft fram Gaturumsbeskrivningen.
 Sätt fokus på verktyg som SWOT och Värderos, visa exempel. I VGU görs
enbart trafik‐ och samhällsekonomiska bedömningar av biltrafiksystemet. I
staden har gaturummet en annan och mycket större roll, den skyms av
beräkningsmodellerna.
 Poängtera vikten av Utvärdering.
3. Begrepp
 Separation används tretton gånger, integration tas inte upp. VGU präglas av
separation och lyfter inte fram integration och samnyttjande som en
möjlighet.
i. Belys alla trafiklösningar från de helt integrerade till de helt
separerade på ett likvärdigt sätt.
i. Livsrumsmodellen bör ligga till grund för att ange vilket samspel som
ska ske mellan oskyddade och skyddade trafikanter.
 DTSS, Begreppet dimensionerande trafiksäkerhetssituation, bör införas. DTSS
är en operativ tillämpning av nollvisionen, det behövs och går bra att
kommunicera. Dessutom bör begreppet påverka VGU.
 Referenshastighet kompletteras med en förklaring att det avser 85‐percentil.
4. Ny kunskap
 Inför de nya hastighetsgränserna, och förklara hur de ska tillämpas i VGU.
 Boverkets skallkrav i ALM måste arbetas in i VGU.
 Kunskapen i GCM‐handboken från TrV och SKL bör arbetas in i VGU.
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I delen GRUNDVÄRDEN
5. Begrepp
 Standard, en förklaring till ordet saknas. I begreppet standard verkar det ligga
inbyggt en prioritering med avseende på trafikflöden. God standard verkar
följa såväl funktion som exponering. Förklara begreppet. Använd begreppet
efter den förklaring som ges.





Fartdämpning, bör ersättas av Hastighetssäkring.
Sidoområde används i VGU inom tätort. Säkerhetszon, sidoområde etc. hör
hemma i transportrummet. Säkerhetszon är ett passerat begrepp i staden,
rena ytor eller skyddade hinder bör vara de enda alternativen. GC‐yta, köryta,
och möbleringszon är mer relevanta begrepp.
Belastningsgrad är ett begrepp som bör utvecklas eller avvecklas. Nu används
det för att ange efterfrågan på trafikrörelser. Ett passivt förhållningssätt, men
nödvändigt. Begreppet bör kompletteras med exempelvis Nyttjandegrad, där
fokus ligger på hur mycket trafik korsningen eller sträckan är avsedd och
dimensioneras för, dvs. den situation som eftersträvas.



Körsätt och servicenivå är inte definierade. Begreppen används och har
förklaringar inne i skriften. Definiera begreppen körsätt och servicenivå i
Begreppslistan.
6. I kapitel 2 Motorfordon anges att kontroll bör ske med Vägverkets körspårsprogram
VV PC 2 Körspår. Programmet uppfattas som trögt att arbeta med. Andra program är
lättare att använda men har inte samma kvalitetssäkring vad gäller mått. Ett korrekt
körspår bör innefatta att spårets bredd och form varierar med fordonstyp,
axelavstånd, hur många axlar som det är styrning på, lastens vikt och fördelning på
fordonet, hastigheten och förarens körstrategi och körerfarenhet. Även däckens
spårdjup, vägbanans friktion etc. påverkar. Kvalitetssäkra körspårsmallar så att
projektörerna vet att de ger ett korrekt körspår. I annat fall lägger projektören till yta.
7. Fordonsbredd ‐ i beskrivningen om sektion används måttet 2,60 meter för bredden av
buss och lastbil vilket inte stämmer med måtten i avsnittet GRUNDVÄRDEN. Där är
måttet 2,55 eller 2,60 meter beroende på vilket tungt fordon som avses.
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I delen DIMENSIONERINGSGRUNDER
8. I kapitel 8 Dimensionerande trafikant, typfordon och körsätt, 8.2 Huvudnät i tätort,
Korsningar, anges det att i övergripande huvudnät i tätort bör ha samma
dimensionerande korsningssituation som övergripande vägar på landsbygd, dvs. Lps A,
Bb A, Lspec C eller D”. Varför bör körsättet vara typ A på Lps även i tätort?
9. I kap 10 Dimensionerande trafik, anges att ”under den dimensionerande timmen bör
medelreshastigheten inte sjunka mer än 10 km/tim under referenshastigheten eller
belastningsgraden vara högre än 0,8 för god standard.” Ett så högt krav är inte
relevant i tätort. Det leder till en kraftig överdimensionering av biltrafiknätet. Måttet
med en undre gräns på 10 km/tim förutsätter att många bilister måste bryta mot
hastighetsgränsen, vilket inte är acceptabelt. Formuleringen omfattar inte den
beskrivning som anges i Dimensioneringsgrunder kap 7, figur 7‐1. I tabellen anges att
en ytterligare sänkning med 10 km/tim kan accepteras. Sänkningen anges som gränsen
för mindre god standard.

10. I kapitel 11.9 Specialtransporter, analyseras dels behovet av utrymme för fordon som
är extra långa, höga, breda eller tunga, dels lämpliga vägar och erforderliga åtgärder
för transporter av farligt gods.” Var går gränsen för anpassning av gata och när ställs
krav på fordon och körsätt? Samråd behövs mellan intressenterna så att en väl avvägd
lösning kommer till stånd.

I delen SEKTION TÄTORT ‐ Gaturum
11. Här beskrivs valet mellan olika DTS på ett neutralt sätt. Språnget mellan hur olika
lösningar påverkar staden tydliggörs inte. VGU motverkar inte överdimensionering.
Inte heller informerar VGU om konsekvenser av att överdimensionera.
 Inför även gränsvärden uppåt
 Beskriv den stora skillnaden mellan 1/2/4 – körfält, skillnaden mellan att kunna
vistas i rummet, att kunna passera varsomhelst eller att få en kraftig barriär.
12. I arbetsmetodik anges i vilken ordning gaturummet ska byggas upp. Steg 1 handlar om
karaktär och nättillhörighet samt en serie restriktioner, Steg 2 om trafikförutsättningar
för bil, gång‐ och cykeltrafik, gods‐ och kollektivtrafik, Steg 3 handlar om ref. hastighet,
Steg 4 handlar om separation av GC.



Biltrafiken har en dominerande roll i alla steg. Karaktär och oskyddade
trafikanter har ingen prioriterad roll i stadsrummet.
Bussen kan/bör betraktas som dimensionerande element, från
framkomlighetssynpunkt, den kan bestämma tempo på en sträcka.
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13. Arbetsmetodik, Steg 5, Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet,
efterfrågas delmått för att kunna beräkna hur stor plats vald DTS med vald Utrymmes
klass ska ta. Hänvisningar finns till delar av kunskapen som behövs, medan annan
information saknar hänvisning. Ett exempel på information utan hänvisning är måttet
mellan uppslagen dörr på parkerad bil och passerade cyklist på cykelbana. Detta mått
finns på sid 68 i den tryckta versionen. Gör alla hänvisningar entydiga, samla alla mått
som behövs till ett sammanhang.
14. I avsnitt 6.4.4 Principer för dimensionering av lokalnätsgators vägbanor diskuterar DTS
på lokalgata. Inga illustrationer finns som lockar till ytsnåla lösningar. Inget exempel
finns på enfältighet. I tabell 6‐7 på sid 56 framgår det att ett körfält kan vara en
lösning, det är ett undantag i VGU. Enfältighet och samnyttjade lösningar bör lyftas
fram.
15. Trafikens allmänna tillståndslag för biltrafik bör redovisas för att ge stöd för korrekta
värderingar.

16. Landsbygdens trafiksystem tas som plattform för stadsrummens utformning. Relativ
standard döljer absoluta kvalitetsbrister (gäller även för Korsningar). Relativ standard
bör ersättas med absolut kvalitet, t.ex. < 30 km/tim ger god kvalitet för trafiksäkerhet
om DTSS är oskyddad trafikant i konflikt med skyddad.
17. Råd för val av DTS resp. dim. fordon i olika trafikmiljöer (även korsningar) skulle kunna
ge vägledning till ytsnåla trafiklösningar.
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I delen KORSNINGAR
18. Vid val av korsningstyp sker valet mellan liten och stor korsning. Begreppen liten och
stor korsning leder tanken fel. Avsikten med begreppen är att ange om det ansluter ett
litet eller stort trafikflöde och om detta ska ges god framkomlighet. Cirkulationen
hamnar i en begreppsvärld där dess fördelar att medverka till en samlad god
trafiklösning inte lyfts fram till fullo, begreppet sätter fokus på framkomlighet.
19. Arbetsordningen för KORSNINGAR är delad i flera steg, förprojektering och
konstruktionsgång ser ut att vara de två delarna, men val av korsningstyp ser ut som
en egen utredning. Förslag till ny arbetsordning redovisas i bilaga.
20. I kap 3 Placering och linjeföring, anges korsningsavstånd. Korsningsavstånd hör hemma
i TRAST under trafiknätsuppbyggnad.
21. I avsnittet Detaljutformning beskrivs Utrymmesklass som ” service‐, trygghets‐ och
komfortnivån för trafikanter”, När korsningar utformas lockar VGU till att använda
klass A och kanske B. Effekten blir stora korsningar där bilister (inte trafikanter) får hög
utrymmesklass på bekostnad av de oskyddade trafikanterna. Gaturummet blir stort,
ödsligt, svåröverskådligt och ogästvänligt. Skriv in i VGU att alla intressen ska vägas och
de mest angelägna prioriteras. I en tätort är det vanligen oskyddade trafikanter och
stadsmiljö.

I delen SIDOANLÄGGNINGAR
22. I kapitel 1 Busstrafikanläggningar, beskrivs val busshållplatser med avseende på
biltrafikens framkomlighet. Bussperspektivet dominerar inte detta kapitel. Dessutom
är beskrivningen av när bussgata är en fördel respektive när blandtrafik är en fördel
oklar.



Utveckla busskapitlet så att ytsnåla trafiklösningar står i fokus och busstrafiken
prioriteras.
Stopphållplatser tar mindre plats, bör prövas regelmässigt, de ger högre
trafiksäkerhet, tillgänglighet och fördelaktiga restidskvoter.

I delen TRAFIKPLATSER
23. Avfart på stadsmotorväg eller motsvarande bör utformas med längre
retardationskörfält utmed leden så att en lägre hastighetsnivå kan bli
dimensionerande för radier i anslutningar. Anslutningarna blir därmed mindre
ytkrävande. Alternativt raka avfarter som slutar i traditionell korsning. Ytanspråken
skiftar avsevärt mellan olika alternativ. Ytanspråken bör särredovisas så att en
jämförelse mellan dem lätt kan göras.

Reflektion
Iakttagelserna ovan ger stöd för att omforma de ovanstående delarna med avseende på
tätortsförhållande. Endast en smärre justeringar skulle inte lyfta dokumentet till den nivå som
det förtjänar. Dokumentet är ett starkt varumärke som bör vårdas. Mer omfattande
omarbetning krävs!
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6. INTERVJUER MED ANVÄNDARE
Våra intervjuer skedde per telefon och varje intervju tog ca 1,5 timmar att genomföra. Den
inleddes men en standardiserad information om projektets syfte och förutsättningar.
De två inledande intervjuerna utfördes av utredarna tillsammans. Avsikten med detta var att
standardisera frågorna och intervjutekniken så att svaren skulle kunna behandlas jämbördigt.
Följande personer intervjuades:

Kommunala tjänstemän
1.
2.
3.
4.
5.

Kristoffer Tengliden, Trafikkontoret Stockholm
Beata Löfmarck & Anna Moberg, Trafikkontoret Göteborg
Anders Nilsson, Malmö gatukontor
Jan Törnberg, Västerås kommun
Karin Renström, Uppsala kommun (senare Vectura)

Konsulter
6.
7.
8.
9.
10.

Mats Hermansson, SWECO
Jan‐Erik Hollander, Grontmij
Stefan Krii, Bjelking
Catarina Holdar, Tyréns (senare Tengboms)
Sten Sedin, SWECO (senare Tyréns)

Stat och forskning
11. Jan Moberg, seniorkonsult, (f.d. Vägverket)
12. Järda Blix, Boverket
13. Monika Berntman, LTH
De intervjuade svarade på de frågor som var relevanta för dem. Järda Blix från Boverket var t
ex inte insatt i detaljerna på ett sådant sätt att hon kunde svara på alla frågor. Hon uppgav
dock att Boverket finner det angeläget att VGU anpassas till dagens syn på utformning av
trafikmiljöer i stadsrummen.
Alla som intervjuades var angelägna om att den kunskap som VGU står för ska tas tillvara och
utvecklas. Engagemanget var uppenbart. Svaren på frågorna som ställdes i de 13 intervjuerna
är summerade i nedanstående text.
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Om VGU GENERELLT
a) Vilket förtroende har du för dokumentet?
Dokumentet ger stort förtroende. En gedigen process vid framtagandet höjer förtroendet.
Avsaknad av kontinuerlig revidering sänker förtroendet. Källhänvisningar saknas vilket sänker
förtroendet.
b) Vilka delar använder du i VGU?
VGU används som uppslagsverk. En del kommuner har gjort egna tillämpningar med stöd av
VGU, danska och tyska manualer. Några trafikplanerare har gjort sammanfattningar på 2 sidor
med de viktigaste nyckelmåtten. Fakta som ofta används är DTS, sikt, körspår.
c) För vilka produkter har du senats använt VGU?
GCM‐handbok, kompletterande mått, sikt, stöd som bollplank för mina medarbetare,
enkelriktad enfältig ramp, vändzon, skyltar och vägmarkeringar, körspår för 12 meters fordon,
mått vid ny refug, korsningsutformning, sikt, trafiksäkerhet, manual för Gators Utformning,
omdaningar, nyproduktion, hänvisningar i exempelbanken, busshållplatser, vägvisning,
vägmarkering, arbetsplan för förbifart.

Om GATURUMSBESKRIVNING
d) Gör du gaturumsbeskrivningar som ingång i arbetet?
Gaturumsbeskrivning som är gjorda enligt VGU/TRAST är mycket sällan ingång i arbetet. Egna
ingångar av enklare typ förekommer.
e) Följer du föreslaget upplägg?
Nej, det är sällsynt. Däremot använder man gestaltningsprogram eller handlingar som tas fram
i samband med exploatering och utbyggnad. Dessutom kan gatuklassificering för
driftssammanhang, utpekat huvudnät, nät för farligt gods, begrepp som bl. a. livsrummen,
fastställda planer eller utpekade kvalitetsbrister, sektionsanalyser användas som ingång i
arbetet. Ingången ställs mot målen, kundernas egna typgator och egen erfarenhet.
Tillsammans bildar det en rik flora av ingångar i arbetet, de är sällan likformiga med
gaturumsbeskrivningen.
f)

Varför inte?

Få svarar. En gav svaret, ”jag är utformare” (underförstått, inte stadsbyggare).
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Om ARBETSGÅNG
g) Vilka arbetsgångar använder du i VGU?
Arbetsgångarna i VGU används ytterst sällan när det gäller tätort.
h) Har du utvecklat dessa eller gjort egna?
Egna arbetsgångar och metoder har utvecklats och används. Utländska förebilder används
också.

Om STRUKTUR
i)

Tycker du att det är lätt att hitta i VGU?

Svaren varierar mellan svår att hitta i till pedagogiskt uppbyggd, dock med en
överrepresentation av svårtillgänglighet. Olika sökfunktioner uppskattas.

Om ANVÄNDBARHET
j)

Tycker du att VGU ger dig det stöd du vill ha?

VGU ger generellt ett bra stöd, dock inte tillräckligt stöd i tätort för att ifrågasätta och
minimera körytor. Effekten blir att en del söker stöd i egna och utländska anvisningar.
k) Vilket ytterligare stöd saknar du?
VGU ger inte tillräckligt stöd för att hitta väl anpassade lösningar i tätort. Trafikuppgiften
dominerar, andra kvaliteter tas inte upp tillräckligt starkt. Trafikytorna borde vara starkare
kopplade till dels sina trafikuppgifter (ex. vis. GC‐trafikens mängd) och till sitt sammanhang.
Lyhördheten för gestaltning är inte tillräckligt framlyft. Samband mellan gestaltning, ytskikt
etc. och trafikantbeteende saknas. Kopplingen mellan utformningsråd och hastighet är svag. En
bättre avpassad sökfunktion efterlyses. Gångfarts‐ och lågfartsgator beskrivs inte tillräckligt,
samt tillgänglighetsanspråk för funktionsnedsatta.
l)

Varför blir det för brett?

Generös DTS ger för stora anspråk, god standard för alla element i DTS ger sammantaget ett
för stort mått.
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Om DTS
m) Ger VGU dig stöd att välja DTS?
Svaren varierar starkt. En del hittar stöd, andra hittar inget stöd. Det finns stöd i VGU, men det
uppfattas som svårt att avväga intressena mot varandra. VGU ger bra stöd att beskriva god,
mindre god eller låg standard av en viss DTS.
n) Om inte, hur resonerar du när du bestämmer DTS?
Vad gatan ska användas till är utgångspunkten, dock används inte begreppet DTS, utan snarare
metoder som prövar olika lösningar. Metoder som bygger på praktisk erfarenhet från liknande
tillämpningar. Återkommande frågeställningar rör gestaltning, mötessituation, parkering, antal
körfält, de oskyddade trafikanternas situation och hastighetsnivå.

Om SEPARERING & INTEGRATION
o) Tycker du att tabellerna i VGU ger dig stöd att välja mellan Integrerade och Separerade
lösningar?
Integration och separation är begrepp som inte är väl förankrade bland brukarna. Det behövs
mer information än vad VGU står för, för att göra ett gott val mellan integration och
separation. VGU anses behandla cyklisterna styvmoderligt.
p) Om inte, hur resonerar du när du bestämmer separationsgraden?
Trafikmängder, nättillhörigheten och hastighet är viktiga ingångar. Cyklister blandade med
gående eller blandade med bilar är inget självklart val. Separerade lösningar påverkar
stadsbyggandet på många sätt. Integrerade lösningar medverkar till ett humanare
stadsbyggande. Frågan är politiserad.

Om SEKTIONSBREDDER
q) Tycker du att de sektionsbredder du får är rimliga?
Måtten är i huvudsak bra, dock adderas delmåtten på varandra och kan ge en summa som är
för stor. Driftanspråken ökar kraven. Måtten mellan husen är styrande. En del orter har en
egen standard för olika typer av gator.
r) I vilka fall får du för stora eller små mått?
Schablonmässig användning av körfältsbredder, är inte anpassade till aktuell DTS, ger för
stora/små mått. Politisk acceptans att bygga smalt/brett, kan ge för stora/små mått. Icke
inplanerad men förväntad trafikutvecklingen, för exempelvis cykeltrafik kan efterhand ge för
små mått.

23

s) När du använder måtten för element resp. distans till rörligt element eller fast hinder,
reagerar du då på måttens storlek?
Måtten uppfattas generellt som ok, men god framkomlighet för alla i en given situation leder
till att rymliga mått adderas. Denna addition ger en summa som känns för stor. Det går att
reducera måtten om man accepterar mindre god standard vid DTS. Frågor som också tas upp
är mått vid låga hastigheter, krockvåld, snöupplag, stadsjeepar, utskjutande speglar, öppna
bildörrar mot cykeltrafik, fasta hinder. Parkeringsdjup bör vara 2,5 och inte 2 meter.

Om VAL AV KORSNINGSTYP
t)

Ger VGU bra stöd för val av korsningstyp?

Många faktorer styr i en tätort. VGU:s stöd är inte entydigt, alternativen känns inte helt rätt.
Erfarenhet och samråd spelar större roll
u) Hur resonerar du när du:
1. Bestämmer dimensionerande fordon?
Gatans hierarki/funktion styr, normalt dimensionerar man för boggiebuss vid busstrafik,
specialfordon måste särskilt tas om hand, räddningstjänstens anspråk måsta tas med.
2. Körsätt?
Två filosofier kan utläsas; Den först filosofin styrs av gatans hierarki, där ska övergripande nät
ha A, huvudnät B och lokalnät C. Nästa filosofi styrs av vägledande design, där dimensionering
sker för det fordon som ska bjudas in och övriga fordon får låg standard.
v) Ger körspårsmallarna dig fullt stöd, litar du på mallarna eller lägger du till/drar ifrån?
Dynamiska och statiska mallar används. ARGUS mallar används, liksom programvaror av olika
slag. Tilliten till mallarna är hög, dock görs tillägg resp. avdrag till måtten. Syftet med dessa
justeringar är oklar, det kan vara framkomlighetskrav eller projektörens osäkerhet som ger
större mått, eller medvetenhet om mallarnas generositet som ger avdrag. Programmens
kvalitet varierar, eller är inte kända. Uppdatering och kvalitetssäkring efterlyses.
w) Hur använder du begreppet servicenivå, den belastningsgrad som VGU anger i sina
tabeller. Använder du den som stöd eller väljer du egna gränser?
Belastningsgrad är en teknisk term som vänder sig till trafikplanerare. Samtal om trafikstyrning
och stadsbyggande är inte kopplad till belastningsgrad, det borde det vara. Belastning över 1
kan vara lämpligt för att medverka till omfördelning av trafik, det berörs inte i VGU.
Belastningsgrad är en indikator och inte en kvalitet, det kan blandas ihop om detta inte görs
tydligt. Kunskapen om att arbeta med belastningsgrad över 1 varierar starkt.
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x) Tycker du att korsningen blir för stor eller för liten då du följer VGU?
Tätortskorsningar A, B C‐korsningar saknar ytsnåla exempel. Det blir lagom stora mått för
biltrafik men samtidigt blir det för stora avstånd för GC‐trafikanterna ur TS‐synpunkt. Radier
och körspår används, men inte exempellösningarna i VGU. Anpassning av mått görs.
Stadskärnans anspråk får inte genomslag i utformningen. Behovet av sikt klargörs inte
tillräckligt tydligt i sitt sammanhang.

Om STANDARD, KVALITET OCH EGENSKAP
y) Tycker du att begreppen används korrekt i VGU?
Begreppen är inte kända och vedertagna. En fördjupning av förklaringarna och tillämpningarna
behövs. Detta är nyckelbegrepp som inte är mottagna och allmänt accepterade.
z) Vilken skillnad är det på din definition av begreppen och VGU:s?
Någon tycker att begreppet standard är bra. Synpunkter finns på vad begreppen står för och
vilken nivå som ska eftersträvas. Begreppen hög och god ger upphov till oklarheter.

Om MAXIMÅTT
å) Hittar du stöd i VGU för att maximera måtten?
Nej, inte för tätort. På landsbygd finns maxvärden på lutningar t ex
ä) Hur gör du för att begränsa måtten till det som anges i VGU?
Måtten uppfattas som vägledande minimimått. Flera intressen drar åt olika håll, avvägningen
mellan dem ger utrymme för att landa i anpassade mått. Måttskedjor görs för att kolla att allt
får plats, det ger en kvittens på att måtten är övervägda. Stöd för mått i 30‐zoner saknas i hög
grad.
ö) Tycker du att det blir för stort/litet?
Lite för stort, sätter själv maximått, bl.a. kan körfält krympas lite, bl.a. till 3,25 för biltrafik. Det
finns många krav på användningen av ytor i tätorter vilket gör att resultatet sällan blir för stort
(så stort som VGU skulle ge). Sociala krav på stadsrummet saknas i VGU (ytor att stanna och
mötas på samtidigt som folk ska kunna röra sig längs trottoaren). Proportionerna i rummet är
ofta styrande. VGU kan ibland ge stora, svåröverskådliga korsningar.
aa) Borde det finnas både max‐ och minimivärden?
Max‐, min‐ och dilemmavärden bör diskuteras. Behövs nog inte, olika intressen ger samma
effekt. Tveksamt, måtten är kopplade till funktion och bör ange vad det borde vara, varken
större eller mindre är en fördel. Ja, det är nog en bra idé, man bör uppmuntra till effektivitet.
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Om AVVÄGNING
bb) Hur hjälper dig VGU att avväga anspråk från olika trafikslag och
stadsbyggnadsegenskaper mot varandra?
Nej, det ska den heller inte göra, det ska göras i Trast, gaturumsbeskrivningen, nätanalysen
osv. Hänvisning är dock viktig. Det finns ett opartiskt stöd i VGU, men det väger inte särskilt
tungt. VGU kan bara användas mellan trafikplanerar. Många aspekter ska vägas samman. I DTS
analysen sker denna avvägning, avsnittet sektion ger stöd. Standardbegreppen ger stöd för att
se vilka effekter olika alternativ ger.
cc) Hur löser du den avvägningen?
TRAST ger stöd för inriktning och avvägning, VGU ger fysiska mått. De avvägningar som görs i
utformning löses genom att pröva olika alternativ och ställa dem mot de mål som prioriteras.
Skissa olika alternativ är oslagbart, genom att se konsekvenserna. Avvägningen sker genom
samråd med tjänstemän, på olika kontor bl.a. drift, gestaltning och trafik. Politikerna har som
regel inga avvikande synpunkter. Ett särintresse kan skjuta fokus från helheten, som
exempelvis en yta där många trafikanspråk ställs, beställaren ställer krav på uteservering, SL
ställer krav på hållplats med möbler. Inga standardlösningar ska ge vägledning, man ska tänka
själv.

Om SAMRÅD
dd) Hur stödjer VGU dig i samrådet kring utformning?
VGU ger legitimitet genom en neutral faktabas som stöd för argumentation. DTS är en bra bas
för att åskådliggöra effekter. Både DTS och standardbegreppen är en bra bas.
ee) Hur löser du samrådet?
De berörda måste mogna med lösningen, processtid behövs. Låsta planer och deadlines ger
stöd för att gå i mål. Samråd sker mellan tjänstemännen, därefter i styrgrupper och politiker.
Utgå från de fysiska grundmåtten, för att ange de faktiska anspråken. Pedagogiska skisser om
hur vi jobbar ex. vis med DTS, livscykelperspektivet, även hälsoplanering, finansieringen är
viktiga för val av lösning.

Om RISKANALYS
ff) Vilket stöd ger VGU för att bedöma risker vid val av utformning, risk med avseende på
trafikinfarkt eller motsvarande?
Det är en trafiknätsfråga, ingen utformningsfråga. Trafikinfarkt är inte en absolut utan snarare
en relativ sanning. Var noga med att bedöma risken att gatan får fel funktion. Kunskapen
varierar mellan okunskap till att känna till möjligheten att bedöma belastningsgrad i korsningar
och länkar. Länkarna saknar belastningsmått. Servicenivå är en indikator, att faktiskt tillåta
överbelastning medvetet vid ett bestämt antal tillfällen kan vara ett verktyg för att nå andra
fördelar
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gg) Hur hanterar du sådana risker?
Dialog med beställaren och olika yrkesgrupper, simulering, resonemang, plan B, VISSIM‐
körning, prognoser 20‐år framåt, lyhördhet mot avvikande eller udda anspråk. Styr trafiken dit
vi vill med belastningsgrad (trycker ut från centrala delar). Riskanalys i stadsmiljö bör man vara
försiktig med, ibland styr prognoser för mycket.

För ÖVRIGT
hh) Något du tycker borde tas upp?
Hur kan vi anpassa VGU för att stödja stadsutveckling? Resonemang om kombinationen
sträcka ‐ korsningar saknas, d.v.s. att breddbehovet i korsningspunkter (gatukorsningar
och/eller passager/övergångsställen med refuger) kan vara det som också ger måttet på
sträcka om man vill ha en ”rak” gata. Hastighetsbegreppet bör kopplas till huvudgator resp.
lokalnät. Samma hastighetsnivå ger olika krav på utrymme i olika trafikmiljöer. I huvudgatan
ställs kanske högre anspråk, vid en bestämd hastighet, än vad som krävs i lokalnätet. Tänk på
de gamla tanterna, fallolyckorna och utformning. Kvaliteten på material. VGU prioriterar inte
de svaga trafikanterna. Maskiner på driftsidan går före. Dimensionering för gångtrafik, t ex i
terminaler saknas. Typlösningar för gångpassager bör lyftas fram. Gångfartsgator borde
studeras närmare. Jmf med ett p‐hus där allt samsas på samma yta. Alternativ gatustandard
finns i Huddinge, framtagen av Erik Anderson för länge sedan. Förbifarter bör ifrågasättas.
Utformning för spårvagn. Snöupplagsytor, hur ska det rymmas? Är det rimligt att man ska ha
utrymme för det eller ska man förutsätta lägre framkomlighet under snömånaderna resp.
högre driftkostnader. Sopbilar, arbetsmiljöverkets ställer tuffa krav på att de inte ska behöva
backa och att de ska ha nära till sophämtningsställena. Vi får bl.a. vändplatser som har 21
meter i diameter. Hur man hämtar information om materialet? Finnas på nätet?
Transportstyrelsen, vilken roll ska de ha i VGU‐arbetet? Benämningen ”Yteffektiva lösningar”
är positiv.
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Reflektion
Styrkor
Legitimt sammanhållet standarddokument, kunskapskälla, lätt att hitta stöd, lärorikt upplagt,
pedagogiskt, underlag för kurser, byggt på kunskap, unga får en bra ledning. Ger ramen för hur
man kan förvänta att lösningen ska se ut, ett ingenjörsmässigt omdöme krävs, dokument med
stor samsyn, måttens legitimitet.
Svagheter
Integration saknas, samspel saknas, kan inte tillämpas i miljöer med andra stora anspråk, fel
använd kan den ge mer styrning än vägledning. Använder landsbygdsperspektiv i staden,
innerstadens perspektiv är inte tillvarataget, skillnaden mellan stad och land kan gå förlorad,
Vägverksinriktad. Omfattande men hittar ändå inte det jag söker, ger inte stöd för alternativ,
väldigt mycket av allting, kan ge ett motstånd att användas, vill man gräva så behövs texten
dock, fokusera sig lätt på tabellerna, om man är osäker kan man läsa den som en bibel. Hänsyn
till nya fordon omfattas inte av gällande version. För dålig layout. Stor brist att den inte
revideras.
Möjligheter
Belys innerstadens mått och situationer, gör den tätortsinriktat, lyft fram integration. Kompakt
version behövs, RIGU:s 70‐80 sidor för kommunen borde räcka. Förtydliga strukturen, gör fler
checklistor och arbetsgångar, lyfta fram innehållet som finns där. Sökordsförfarandet fungerar
på datorn men bara för ett dokument i taget. Bygg kontinuerligt vidare, utveckla den så att den
anpassas till nya tankar i trafikplaneringen. Gör utrymme för marginalanteckningar där man
kan notera om både förbättringar och om vad som är bra. Detta ska kunna skickas till
Trafikverket som kan samla på sig erfarenheten på ett öppet forum. Nordiskt samarbetet
skulle kunna ge stöd för utvecklingsarbetet. Mer om bakgrundsforskningen och erfarenheten.
Utbildning behövs.

Hot
För voluminös, färre sidor vore bra, svår att hitta i, inbjuder inte till kunskapssökning, för
svårtillgänglig. Standardiserar för mycket, kan hämma utvecklingen, risk att man inte tänker
själv, tabeller med siffror som tas för givna. BÖR blir SKALL utan att det är meningen. Om man
inte utbildar, blir den för svår att ta till sig utan hjälp. Brist på information om vad som är
grunden för utformning skapar osäkerhet. Om det inte avsätts resurser för att utveckla VGU,
blir den snart otidsenlig. Det finns ingen ersättare. Uppdateras den inte så står den kvar med
förlegade synsätt.
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7. MANUALER FRÅN ANDRA LÄNDER
För att skapa perspektiv och möjlighet till jämförelse har några av våra grannländers manualer
analyserats. Uppbyggnaden av dem skiljer sig från den svenska i flera avseenden. En stor
skillnad handlar om att enbart arbeta med gatuutformning som en trafikteknisk uppgift eller
till att arbeta med trafik som en del av en sammansatt stadsbyggnadsuppgift.
Manualer från Norge, Danmark, Tyskland, England och Holland finns med i redovisningen.
Analysen av manualerna skiftar mellan länderna. Någon exakt jämförelse görs inte. Orsaken till
detta är att det inte finns några stora skillnader mellan delmåtten för olika trafikelement,
människor och bilar är ganska lika i Nordeuropa. Däremot skiftar uppbyggnad, angreppssätt
och tillämpning avsevärt. Denna skillnad är intressant och tyder på olika tradition, mognad och
synsätt. Sverige har möjlighet att dra nytta av skillnaderna i sitt utvecklingsarbete med VGU.

7.1

Norska

De norska Håndböckerna ger ett tekniskt stöd som liknar det svenska med några skillnader.
017 Veg‐ og gateutforming, utgör grunden för utformning och innehåller grundmåtten för alla
element och färdiga principlösningar för alla gatutyper. Dessa lösningar ger ett reducerat
ytbehov då hastigheten sänks och vägens betydelse minskar, måtten krymper. De tekniska
sambanden ser ut att likna de svenska.
Skillnad finns i att redovisa lösningar ned till en‐fältslösningar och ned till små trafiktal, där
finns integrerade lösningar med små ytanspråk.
Universell design ytterligare en skillnad. Anpassningen av trafiksystemet till alla brukare har
gått ett steg längre mot en gemensam utformning.
”Vegvesenets håndbøker utgis på 2 nivåer:
Nivå 1 ‐ Rød farge på omslaget – omfatter forskrifter, normaler og retningslinjer godkjent av
overordnet myndighet eller av Vegdirektoratet etter fullmakt.
Nivå 2 ‐ Blå farge på omslaget – omfatter veiledninger, lærebøker og vegdata godkjent av den
avdeling som har fått fullmakt til dette i Vegdirektoratet.”

29

Handbok 017 Veg‐ og gateutforming
Forord
Vägstandarden har stöd i förordning enligt § 13 i veglovens byggande av allmänna vägar.
I förordningarna finns allmänna riktlinjer för utformning och standard, och gäller för alla
offentliga vägar och gator, jfr. Vegloven § 1
Vägstandarder ger detaljerade bestämmelser för planering och utformning av vägar och gator.
Vägstandards funktion och möjligheter till undantag beskrivs i förordningarna.
Skillnaden mellan krav och rekommendationer, och vem som har undantagsmyndighet
redovisas i tabell 0.1. Innan den behöriga myndigheten godkänner att inte tillämpa kraven, ska
konsekvenser bedömas.
Tabell 3 Skillnaden mellan krav och rekommendationer, och vem som har undantagsmyndighet

Verb
Skal

Betydning
Krav

Fravik
Vegdirektoratet kan fravike tekniske krav. Fravik skal begrunnes.
Folgende krav/forhold skal ikke fravikes:
• Krav om hjemmel i lover, regelverk og forskrifter

Bor

Krav

Kan

Anbefaling

• Forhold som er av en slik karakter at de apenbart ikke vil vare
gjenstand for diskusjon
Vegdirektoratet gir regionvegsjefen fullmakt til a fravike tekniske krav.
Fravik skal begrunnes, og Vegdirektoratet skal ha melding med
mulighet til a ga mot dispensasjonen innen 3 uker (6 uker i perioden 1.
juni – 31. august).
Kan fravikes. Krever ikke at Vegdirektoratet blir informert, men
regionvegsjefen bor informeres.

Forskrift etter veglovens § 13 om anlegg av offentlig veg av 29 mars 2007:
§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder utforming og standard ved planlegging og bygging av offentlige veger og
gater, jfr. vegloven § 1. Forskriften kan fravikes av Samferdselsdepartementet.
§ 2. Dimensjonerende trafikkmengder og kjøretøy
1. Ved planlegging og utbygging av vegnettet skal arealbruk og vegfunksjoner vurderes i
et 20 ars perspektiv etter vegapning. Forventet trafikkutvikling skal kartlegges for alle
trafikantgrupper.
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A Systemdel
Handbok 017 Veg‐ og gateutforming gir detaljkrav til utforming av veger og gater.
A.1 Sikkerhet
Nullvisjonen for trafikksikkerhet legges til grunn for utforming av alle veg‐ og gatesystemer.
Nullvisjonen betyr at vi skal strekke oss mot at ingen blir drept eller varig skadd i trafikken. Det
betyr at vegene/gatene ma utformes slik at de hindrer alvorlige ulykker, og reduserer
skadeomfanget hvis uhellet likevel er ute. Veg‐ og gatesystemet utformes slik at trafikantene
hjelpes til riktig atferd, og beskytter dem mot alvorlige konsekvenser hvis de likevel gjor feil.
Vegene og gatene utformes slik at det inviteres til onsket fart gjennom utforming og
fartsgrenser. Losningene ma vare logiske og lettleste for trafikantene. Utenfor tettbygd strok
er det mote‐ og utforkjoringsulykkene som er den storste utfordringen. I byer og tettsteder er
hovedutfordringen a sikre gaende og syklende. Lav fart er viktig for a begrense risikoen for
alvorlig skade ved ulykker.
A.2 Framkommelighet
Det grunnleggende formalet med veg‐ og gatenettet er framkommelighet for de ulike
trafikantgruppene, enten i blandet trafikk eller separate losninger. Handbok 017 Vegog
gateutforming tar sikte pa losninger som fremmer effektiv, punktlig og forutsigbar transport,
innenfor rammer som ivaretar hensyn til sikkerhet, miljo og universell utforming.
A.3 Miljø
Statens vegvesens miljovisjon legges til grunn for utforming av alle veg‐ og gatesystemer.
Miljovisjonen har som mal at transport ikke skal fore til alvorlig skade pa mennesker eller
miljo. De viktigste miljoutfordringene er utslipp av klimagasser, stoy, lokal luftforurensning,
vannforurensning, landskapsinngrep, inngrep i kulturmiljo, inngrep i naturmangfold og
arealbeslag samt redusert kvalitet pa omrader pa grunn av narhettil en trafikkare. Estetiske
kvaliteter vektlegges ved nyanlegg og ved forbedringer av eksisterende transportnett.
Vegnormalene benyttes fleksibelt for a ivareta hensyn til verdier i landskapet.
A.4 Universell utforming
Prinsippene om universell utforming legges til grunn ved utbygging og utbedring av veger og
gater. Universell utforming innebarer utforming eller tilrettelegging av hovedlosningen i de
fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det
gjelder for hele transportsystemet.
A.5 Veger og gater
Utformingen av en veg eller gate avhenger av transportfunksjoner, omgivelser, fartsgrense og
trafikkmengder. Veger og gater utformes etter ulike prinsipper. Normalen er derfor delt i to
hoveddeler: del B Gater og del C Veger. En viktig oppgave er a bestemme hvor vegen slutter og
gata begynner.
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Utenfor byer og tettsteder er veger hovedlosningen. I byer og tettsteder er uforming som veg
mest aktuelt pa lenker i et overordnet nett for avvikling av store trafikkmengder. Gater finnes
forst og fremst i sentrum av byer og tettsteder, men ogsa i sentrumsnare boligomrader. I
overgangen mellom sentrum og landsbygd eller forstad finnes bade veger og gater.
Gatenettet utvikles normalt etter prinsipper med blandet trafikk og kryssing i plan.
B.1.1.1 Prinsipper for gateutforming
Gaterommets dimensjoner betyr mye for menneskers visuelle opplevelse av apenhet eller
lukkethet. Generelt kan vi oppleve bade trange gagater og brede boulevarder som gode gater.
Utflytende gaterom kan motvirkes ved for eksempel planting av trar.
Gatas lengdeprofil og bygningenes plassering kan brukes til a skape gode byrom og for a hjelpe
folk til a orientere seg i bybildet.
Ved utforming av gatas tverrprofil vil folgende generelle prinsipper ofte gi arkitektonisk gode
losninger:



tverrsnitt som ikke endrer seg mellom kryss
sma kantsteinsradier i kryss, og samme radius i alle kryssets hjorner

B.1.1.4 Fart og trafikkseparering
I gater er lav fart med fartsgrenser i intervallet 30 ‐ 50 km/t et hovedprinsipp. Blandet trafikk
og lav fartsgrense, 30 eller 40 km/t, er aktuelt nar:



gata har mange sideaktiviteter
gaende, syklende og narmiljoet prioriteres

Noe trafikkseparering og fartsgrense 50 km/t er aktuelt nar:
• gatas primare funksjon er transport, og den spiller en viktig rolle i et definert transportnett
• trafikantgruppene separeres i noen grad med egne felt, bredere felt og/eller sikkerhetssoner
Fartsdempende tiltak kan vare nodvendig i noen tilfeller for a oppna lav fart. Fartsdempende
tiltak er beskrevet i handbok 072 Fartsdemping.
B.2.2 Fortau
Fortau er hovedlosningen for gaende, og bor vare tosidig. I boliggater med lav trafikk og fart 30
km/t, kan gaende benytte kjorebanen eller fortau kan vare ensidig.
B.2.4.1 Ett kjørefelt
Tabell B.3 viser nar gater kan bygges med 1 kjorefelt, hvilke element tverrprofilet da bestar av
og bredde pa elementene i tverrprofilet.
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Tabell 4 B.3: Gate med 1 kjørefelt (mål i m)

B.2.4.2 To kjørefelt
Tabell B.4 viser nar gater bor bygges med 2 kjorefelt, hvilke element tverrprofilet da bestar av
og bredde pa elementene i tverrprofilet.
Tabell 5 B.4: GATE MED 2 KJØREFELT (MÅL I M)

I gater med 50 km/t, ADT 8 000 ‐ 15 000 og lite tungtrafikk kan kjorefeltbredden etter en
fraviksbehandling reduseres til 3 m. Sykkelfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, holdeplasser for
buss, vareleveringslommer eller kantparkering kommer i tillegg ut fra kravene i kapitlene
B.2.4.4 – B.2.5.3.
B.2.4.3 Fire kjørefelt
Tabell B.5 viser nar gater bor bygges med 4 kjorefelt, hvilke element tverrprofilet da bestar av
og bredde pa elementene i tverrprofilet. Dersom det ut fra kapasitetsvurderinger viser seg a
vare behov for flere enn 4 felt, skal ogsa de ovrige feltene ha bredde 3 m. Midtdeler vurderes i
flerfeltsgater. Ved gangfelt bor eventuell midtdeler vare minimum 2 m bred.
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Tabell 6 B.5: Gate med 4 kjørefelt (mål i m)

Sykkelfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, holdeplasser for buss, vareleveringslommer eller
kantparkering kommer i tillegg ut fra kravene i kapittel B.2.4.4 – B.2.5.3.
B.2.4.4 Sykkelfelt
Alle gater som inngar i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom:



ADT > 4 000 eller
fartsgrense 50 km/t

Fortau og gagater bor ikke innga som lenker i hovednettet for sykkel. Hovednett for sykkel bor
heller ikke legges i samme kjorefelt som sporvogn.
Tabell 7 B.6: Gater med sykkelfelt (mål i m)

B.2.4.5 Kollektivfelt
Kollektivfelt bor etableres dersom det er 8 eller flere busser i en retning i maksimaltimen og
mer enn 1 minutt forsinkelse per kilometer. Dersom forsinkelsen for buss er mer enn 2
minutter per kilometer, bor det brukes kollektivfelt selv om det er farre enn 8 busser i
maksimaltimen.
Normalt vil kollektivfelt vare aktuelt ved ADT > 8 000, men det ma vurderes ogsa ved lavere
trafikkmengder. Ved ADT > 15 000 ma det vurderes om det er behov for 4 kjorefelt pluss
kollektivfelt.
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Det kan anlegges kollektivfelt i en eller begge retninger. Det er tillatt a sykle i
kollektivfelt.Dersom det er kollektivfelt i bare en retning, bor det vare sykkelfelt i den andre
retningen, forutsatt behov for sykkelfelt.
Nar kriteriene for kollektivfelt er oppfylt bor tverrprofilet utformes som vist i tabell B.7.
Tabell 8 B.7: Gater med 2 kjørefelt og kollektivfelt (mål i m)

Midtdeler vurderes i flerfeltsgater. Ved gangfelt bor eventuell midtdeler vare minimum 2 m
bred.
B.2.4.6 Sambruksfelt
Sambruksfelt kan brukes der det er forsinkelse for buss, men der innforing av et kollektivfelt
ikke er onskelig a gjennomfore av hensyn til den totale trafikkavviklingen.
I gater med bade sambruksfelt og sykkelfelt bor sykkelfeltet ligge til hoyre for sambruksfeltet.
Krav til bredder pa sykkelfelt er gitt i kapittel B.2.4.4.
Sambruksfelt bor vare 3,25 m bredt.
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B.2.6 Gågate, sykkelgate og kollektivgate
B.2.6.1 Gågate
Gater skiltet som gagate, utformes uten kantstein.
Bredde pa ferdselsareal for gaende fritt for hindringer bor vare minst 2 m.
Bredde pa langsgaende areal uten faste hindringer for utrykningskjoretoy, drift og vedlikehold
samt varelevering bor vare 3,5 m der det ikke er behov for at to lastebiler skal kunne passere
hverandre. Faste elementer bor ikke monteres slik at utrykningskjoretoy blir hindret.
Utrykningskjoretoy dimensjoneres som kjoretoytype L.
I gagater med mye butikker og serveringssteder som har varelevering, bor det tilrettelegges
passeringsmuligheter uten faste hindringer pa minst 6 m bredde. Korridoren bor ha en lengde
pa minst 19 m, men kan med fordel vare gjennomgaende.
B.2.6.2 Sykkelgate
Sykkelgate eller sykkelveg med fortau er aktuelle losninger i byomrader. Utforming av
sykkelveg med fortau er vist i kapittel C.3.6.1. (se figur 1)
Sykkelgater brukes som del av hovedsykkelnett eller for a prioritere sykkel. I sykkelgater er
kjorebanen for syklende.





Fortau bor vare minimum 2,5 m og tosidig, avgrenset med kantstein.
Kantsteinsklaring bor vare 0,25 m.
Kjorebanen bor vare minimum 3 m.
I sykkelgater med mye butikker og serveringssteder som har varelevering fra gata, bor
bredden vare 6 m (inklusive kantsteinklaring). Dette gir plass til kombinert
sykling/varelevering, samt at to lastebiler gis mulighet for a passere hverandre.

Faste elementer bor ikke monteres slik at utrykningskjoretoy blir hindret. Utrykningskjoretoy
dimensjoneres som lastebil.
I sykkelgater med handel og servering, bor det planlegges for varelevering.

Figur 1 B.3: Utforming av sykkelgate (mål i m)
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B.2.7.1 Kryssinger for gående
Gangfelt
Gangfelt plasseres der det er naturlig for gaende a krysse. Gangfeltet bor enten ligge 1 ‐ 2 m (L)
fra kantstein til den gata som gar parallelt med gangfeltet, eller 5 m (L) fra denne. Kort avstand
gir liten omveg for gaende langs gata, 5 m avstand gir mulighet for en bil til a stoppe for
gaende uten a hindre kryssende motorisert trafikk.
Bredden pa gangfelt skal vare minst 3 m ved fartsgrense 50 km/t eller lavere. Der det er mange
gaende, kan gangfeltbredden med fordel okes.

Figur 2 B.4: Plassering av gangfelt (mål i m)

B.2.7.4 SiktkravS

Figur 3 B.6: Siktkrav mellom gående og kjørende i gatekryss (mål i m)

Tabell 9 B.11: Siktkrav for kjørende i forhold til gående i gatekryss
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C.2 Dimensjoneringsklasser
Tabellen nedan visar ett antal standardiserade dimensioneringsklasser för väg. Tabellen är en
enkel sammanställning av de huvudmått som resp. dimensioneringsklass ka byggas efter.
Tabell 10 Dimensioneringsklasser för väg‐ och standardkrav
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Sa1 Samleveger i boligområder, fartsgrense 50 km/t

Figur 4 Tvärprofiler

C.3.12 Miljøgater
Malene med ombyggingen er a ta mer hensyn til lokalmiljoet ved a bedre framkommeligheten
for gaende og syklende, bedre parkeringsforholdene, bedre trafikksikkerheten og bidra til et
triveligere tettsted. Blandingen av trafikantgrupper tilsier at fartsgrensen bor vare 30 – 40
km/t.
Utformingen av gata gjennom tettstedet gjores slik at onsket fartsniva velges. For a bidra til at
bilistene holder lav fart i gata, bor strekningen med fartsgrense pa 30 eller 40 km/t ikke
overstige 500 – 800 m. En smal kjorebane (5,5 – 6,5 m) avgrenset med kantstein anbefales. Der
kjorebanen er bredere enn 6,5 m vil det vare vanskelig a fa personbiler til a overholde
fartsgrenser pa 30 eller 40 km/t uten a benytte fartshumper eller andre fartsdempende
elementer. Fysiske elementer som for eksempel rennesteinsfelt, belysning, gatemobler, trar og
busker brukes bevisst for a skape et gatemiljo hvor trafikantenes naturlige fartsvalg er 30 – 40
km/t. Der det er stor andel tunge kjoretoy anbefales kjorebanebredde 6,5 m.
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E Dimensjoneringsgrunnlag
Innehåller mått för varje trafikelement.
E.2 Framkommelighet – dimensjonerende kjøremåte
Innehåller beskrivningar av köremåte, (kör sätt) A, B, C

Handbok 018 Vegbygging
En helt igenom teknisk handbok

Handbok 054 Oversiktsplanlegging.pdf
1.2.6 Motstridende mål og konfliktavveiinger
De hensyn og utfordringer som er oppsummert her, er til dels motstridene. De som ensidig
etterspør transportkapasitet vil ha konflikterende interesser i forhold til dem som, av ulike
grunner, ikke vil ha noen videre utbygging av transportinfrastruktur. Mellom disse står
samferdselsmyndighetene som skal tilrettelegge for utbygging og drift av et transportsystem,
og samtidig ivareta et sektoransvar for bærekraftig utvikling. I tillegg vil det ofte være uenighet
mellom sentralt og lokalt nivå mht prioritering av transportanlegg. Utfordringene i veg‐ og
transportsplanleggingen er å skape gode arenaer for å håndtere slike motstridende mål og for
å legge til rette for avveiing av konflikter.

Handbok 072 Fartsdempende tiltak
Teknisk och praktisk beskrivning av fartdämpning

Handbok 140 Konsekvensanalyser
Beskriver samhällsekonomiska konsekvenser

Handbok 197 Veg og kulturmiljø
Innehåller en beskrivning av varsamhet i behandlinegen av tettsteder.

Handbok 232 Tilrettelegging for kollektivtransport på veg
”4 Geometriske og trafikale krav til utformning” är ett kapitel som lyfter fram flera aspekter at
ta hänsyn till. Dock utan att visa hur man ska sammanväga och ta hänsyn till andra aspekter än
trafik i hög grad.
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Handbok 233 Sykkelhåndboka
Sykkelhandboka är ett trafiktekniskt dokument utan större kopplingar till stadsbyggnad.
Sykkelhåndboka er en veileder på nivå 2
A.2.1.4. ATP‐modellen
ATP‐modellen är ett planverktøysom er utviklet for å beskrive sammenhengen mellom
arealbruk og transportbehov. I planlegging av sammenhengende sykkelvegnett kan den
benyttes til å beregne trafikkpotensial og vegvalg for syklister ut fra digitale befolknings‐ og
arbeidsplassdata. Her kan en f.eks. beregne korteste sykkelrute for alle skolebarn til skoler og
andre målpunkt. Likeså kan en beregne korteste sykkelrute til arbeid ut fra informasjonen i
bedriftsregister. Med reisevanedata som beskriver sykkelandel og dens sammenheng med
reiselengde, kan en beregne dagens sykkeltrafikk fordelt på sykkelvegnettet. Sykkeltrafikken
fordeles nå på korteste rute, men metodikken er under utvikling slik at en også skal kunne ta
hensyn til høydeforskjeller.
A.2.3. Kommunedelplan for sykkelvegnett (sykkelplan for et større område) er en juridisk
bindende plan for et sykkelvegnett i et avgrenset område
A.2.4. Reguleringsplan er ev en plan som kan gi et juridisk grunnlag for å bygge sykkelanlegg.

Figur 5 Koppling mellan separation av cykeltrafik, hastighet och trafikflöde

Figuren ovan avser att ge stöd för val av utformningsstandard. Urvalet ser ut att i hög grad
styras av hur hög sannolikheten för olycka är. Konsekvenser av olycka ser inte ut att ha
genomslag i detta diagram, då hastigheten bara i liten grad ser ut att påverka.
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Handbok 263 Geometrisk utforming av veg‐ og gatekryss
1.6 Estetikk
En veg eller gate med tilhorende kryssomrader tilpasses terreng, bebyggelse og ovrig
arealbruk. Tilpasningen til omgivelsene gjenspeiles i standardvalg, linjeforing og materialvalg.
Over en strekning tilstrebes en enhetlig kryssutforming.
Et visuelt godt utformet kryss:




har gode siktforhold og krysset er lett lesbart
harmoniserer med omgivelsene
tar vare på lokalt særpreg

Vegkryss er ofte arealkrevende. Svingebevegelsene dimensjoneres som regel for store
kjoretoy. Dette kan gi store, utflytende asfaltflater. Vanlige personbiler kan fa problemer med
a definere sin plass i kryssomradet. Beplantning kan vare et godt virkemiddel til oppstramming
av store kryssomrader. Grontanlegg markerer og forsterker linjer gjennom krysset og gjor
krysset mer lesbart. Hoystammede trar og lysstolper kan bidra positivt til a redusere inntrykket
av et stort trafikkomrade. Beplantning ma ikke hindre sikten gjennom krysset eller fore til
personskade ved pakjorsel.

Handbok 278 Universell utforming av veger‐ og gater
Ett tydlig steg mot att använda en gemensam syn på alla typer av stadsrum. Universell design
ger stöd för en generell utformning som är till fördel för alla grupper av trafikanter.
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7.2

Danska

Danmark har i sina anvisningar samlade på nätet under Vejderektoratets webb‐plats
(http://www.vejsektoren.dk/vejregler.asp?page=dept&objno=120726). Materialet är mycket
omfattande och indelat i följande huvudkapitel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Trafikarealer, by
Trafikarealer, land
Udstyr (skyltar, stolpar, belysning, portaler, räcken m m)
Broer
Auditering (trafiksäkerhet och tillgänglighet)
Veje (konstruktion och byggnation)
Færdselregulering (tavlor, vägvisning, vägmarkering m m)

Det som är speciellt med de danska reglerna är att de utvecklas i en slags koncensusmiljö, det
s.k. ”Vejregelrådet”. I grupperna kring varje huvudområde, är många olika representanter med
från privat‐, och offentlig sektor, forskare och näringsliv. Tillsammans försöker man hitta de
bästa rekommendationerna. Vejdirektoratet har en sekretariatsfunktion i ”Vejregelrådet”.
Dessutom omfattas regelverket av DUT‐principen (http://www.kl.dk/Fagomrader/Okonomi‐
og‐dokumentation/DUT/). Det betyder att kommunerna kan kräva högre anslag från staten om
det kommer regler som kräver att de ska ändra något som för med sig kostnader för dem.
Materialet under punkt 1 (Trafikarealer, by) omfattar över 1300 sidor samlade i elva häften
och ett antal bilagda rapporter och PM. Häftena är numrerade från 0 till 10 under den
gemensamma huvudrubriken Byernes trafikarealer. Innehållet är upplagt på följande sätt,
indelat under följande rubriker:
Planlægning i byområden



Hæfte 0: Vejplanlægning i byområder
Rapport: Godstransporter i byer

Vejgeometri i byområden







Hæfte 1: Forudsætninger for den geometriske udformning
Hæfte 2: Traceringselementer
Hæfte 3: Tværprofiler
Interaktivt program för framtagning av sektionsförslag
Arealbehovskurvor för olika fordon i korsningar, vändplatser
Rapport: Projekteringsvejledning

Kryds i byområden





Hæfte 4: Vejkryds (finns i två versioner där den ena är ett förslag till uppdatering)
Hæfte 5: Krydsninger mellem veje og stier
Hæfte 6: Stikryds (cykelbanekorsningar)
Interaktivt program för framtagning av korsningsförslag

43

Fartdæmpere i byområder






Hæfte 7: Fartdæmpere
Interaktivt program med exempel
Rapport: Katalog over typegodkendte bump
Rapport: Erfaringsopsamling om trafiksanering med vejbump
PM: Regelverket kring lokal hastighetsbegränsning resp hastighetsdämpande
åtgärder.

Fodgængere i byområder


Hæfte 8: Fodgængerområden

Parkering i byområder



Hæfte 9: Anlæg for parkering og standsning i byer
Rapport: Registrerede parkeringsbehov i byer

Æstestik i byområder


Hæfte 10: Det visuelle miljø

Hjælpværktøjer



PM: Stikordsregister og læsevejledning
Interaktivt projekteringsstöd

Bustrafik





Rapport: Kollektiv bustrafik
Rapport: Eksempelsamling, bustrafik
Rapport: Trafikterminaler
Interaktiv exempelsamling med trafikterminaler
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Sammanfattningsvis innehåller de 11 häftena om utformning i tätorter planläggningsprinciper,
geometriska grundregler, översikt över huvudtyper, krav vid dimensionering av de enskilda
elementen och vägledning vid val av lösningar. Därutöver finns vägregler med exempelsamling
och andra exempelsamlingar på lösningar som utgör kombinationer av de enskilda element
som beskrivs i häftena.
De flesta häftena är från år 2000 som då hade reviderats från tidigare utgåvor, troligen från
1992. Två häften är nyligen omarbetade och utkomna 2009, den ena som remissupplaga. Det
äldsta häfte är nr 10 om estetik, som är från 1992. Det intressanta är att även förslag till
omarbetade versioner ligger ute och är tillgängliga. Rapporter och PM har tillkommit efterhand
efter år 2000 liksom de interaktiva stödprogrammen.
Under vårt arbete med denna studie fanns en ny version av häfte 4: Vejkryds från 2009 ute på
remiss tillsammans med gällande version från år 2000. Synpunkter efterfrågades som skulle
inkomma före 1 april 2010. I oktober 2010 ersattes häfte 4 från år 2000. Det är alltså ett
kontinuerligt arbete som pågår för att anvisningarna ska vara i paritet med utvecklingen.
Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i några av häftena.

Häfte 0, Vejplanlægning i byområder
En kortversion av vår egen TRAST på drygt 70 sidor.

Häfte 1, Forudsætninger for den geometriske udformning
Behandlar planförutsättningar, trafikintensitet och kapacitet, trafiksäkerhet, miljö, trafikens
ytbehov, och tekniska grundvariabler. Planeringsförutsättningarna för den geometriska
utformningen är:









gatans nättillhörighet, som indelas i trafikväg och lokalväg
nätets hastighetsklass
vägavsnitt som ska fartdämpas
separeringsgrad av cykel, indelas i separat cykelväg, cykelbana längs väg, cykelstråk på
lokalväg
förekomst av busstrafik
husfasaderna och deras funktion
förekomst och typ av anslutningar (exempelvis tomtutfarter)
parkeringsförhållandena

Danskarna har ett ganska vagt förhållningssätt till vilken trafikmängd man ska dimensionera
för. Det står att den förväntade trafikintensiteten beräknas i den mån den förväntas påverka
dimensioneringen. Inget om läget 20 år framåt som vi gör i Sverige vid nyanläggningar.
Antalet typer av dimensionerande fordon är 13 i Danmark jämfört med 17 i Sverige. Med
undantag från specialfordon är det längsta dimensionerande fordonet 18,75 meter långt mot
25,25 meter i Sverige. Största bredd är 2,55 meter mot 2,6 meter i Sverige. Max fordonshöjd
är 4 meter i Danmark men 4,5 meter i Sverige. Det bör nämnas att det i Danmark pågår försök
med dispens för lastbilskombinationer som de svenska med upp till 25,25 meters längd.
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Det danska regelverket saknar begreppet Dimensionerande Trafik Situation (DTS) som vi i
Sverige använder vid val av sektion (körfältsbredd). I Danmark utgår man från vägen/gatans
hastighetsklass och två mötande breda fordon (2,55 meter). Beroende på hastighetsnivå ska
det finnas ett utrymme till körbanemitt och ett till vägbanekant. Dessa är lika stora.
Rekommenderad vägbanebredd är följande:
Hastighetsklass
Hög (60‐70 km/t)
Medel (50km/t)
Låg (30‐40km/t)
Mycket låg (10‐20 km/t)

Vägbanebredd
7,0 meter
6,5 meter
6,0 meter
5,5 meter

Vid slutligt val ska hänsyn också tas till oskyddade trafikanter, parkering och eventuella bruk av
speciella fordonstyper för platsen.
Om man gör en jämförelse med vår egen VGU för två mötande breda fordon (2,60 meter)
erhålls följande vägbanebredder vid olika dimensionerande hastighetsnivåer (VR). Här skiljer vi
också på två utrymmesklasser, A respektive B, där A motsvarar god körkomfort och B mindre
god körkomfort.
Hastighetsnivå (VR)
70 km/t
50 km/t
30 km/t

Vägbanebredd
Utrymmesklass A
7,9 meter
7,0 meter
6,3 meter

Vägbanabredd
Utrymmesklass B
7,0 meter
6,3 meter
5,9 meter (5,8 m vid klass C)

Vid denna jämförelse, mellan VGU och de danska anvisningarna, ser vi att de danska
grundvärdena ligger nära de svenska vid utrymmesklass B, mindre god körkomfort, än A, vid
god körkomfort. Kraven på vägbredd i tätort kan sägas vara lägre i Danmark jämfört med
Sverige.
Vid dimensionering av utrymmesbehovet i korsningar för svängande fordon används
körspårsmallar för utrymmesklass A och B. Utrymmesklass A innebär en körhastighet på 20
km/t för personbilar och 15 km/h för större fordon. Utrymmesklass B innebär körhastigheten 5
km/t för samtliga fordon. I VGU användes ju också körspårsmallar. Dessa är uppbyggda på en
procentandel av maximalt hjulutslag. För exempelvis en buss som gör vänstersväng, är
körspåret konstruerat för 69 % av maximalt hjulutslag för utrymmesklass A, 75 % av maximalt
hjulutslag i B och 90 % i C. För högersväng är andelarna som behöver utnyttjas av maximala
hjulutslag lägre! Man behöver alltså aldrig utnyttja 100 % av förmågan.
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Hæfte 3: Tværprofiler (val av sektion).
Val av tvärprofil kopplas tydligt till önskad hastighetsnivå. Sambandet mellan en viss önskad
hastighetsnivå och möjliga antal körfält framgår av tabellen nedan.
Tabell 11 Hastighetsklass, antal körfält och körfältsbredd

Hastighetsklass

Hög (60‐70 km/t
Medel

(50 km/t)

Antal körfält

Körfältsbredder

6

4

2

1

X

X

X

3,5 meter

(X)

X

X

3,0‐3,25 meter

Låg (30‐40 km/t)

X

X

2,75 meter

Mycket låg (10‐20 km/t)

X

X

2,5 meter

På gator med hastighetsklass Medel och Låg, som har väsentlig mängd cyklister, bör
körfältsbredden ökas med 1,0 meter, vilket är samma tillägg som i Sverige. I hastighetsklass
Hög bör cyklisterna dock vara separerade och på lokalgator i hastighetsklass Låg och Mycket
låg är breddningen onödig även med mycket cykeltrafik. Det finns inte som i VGU:n
rekommendationer om separeringsgrad vid olika trafikmängder kopplat till hastighetsgräns.
Eventuell målad avgränsning av körfält ligger utanför angivna bredder.
På gator som i undantagsfall används av breda fordon kan smalare körfält än 2,5 meter
användas. Busskörfält bör normalt vara 3,5 meter breda. Under svåra förhållanden kan man gå
ner till 3,0 meter. Där även cyklister utnyttjar busskörfältet bör bredden ökas med minst 1,0
meter.
I tabellen nedan redovisas normala bredder och vägledande minimibredder för olika
tvärprofilelement.
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Tabell 12 Normala bredder och vägledande minimibredder för olika tvärprofilelement

Vid val av tvärprofil följer man en utpekad arbetsordning i 20 steg enligt följande:
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Framtagande av förutsättningar:
1. Den pågældende stræknings fremtidige funktion i trafiknettet fastlægges, på grundlag af
kommuneplanen, en lokalplan eller en trafikplan. Der tages herunder stilling til strækningens
eventuelle rolle i vejnettet (trafikvej eller lokalvej), dens eventuelle rolle i de lette trafikanters
færdselsnet (hovedsti, hovedforbindelse, lokalsti eller lokalforbindelse) samt dens eventuelle
rolle i busnettet (sehæfte 0, kapitel 2).
2. De nuværende facade‐ og tilkørselsforhold registreres, og forventede ændringer beskrives
(hæfte 1, kapitel 2).
3. Det nuværende og fremtidige parkeringsbehov bestemmes eller beskrives.
4. Behovet for kontakt på tværs af vejen, og andre forhold af betydning for valg af
hastighedsklasse mm., beskrives.
5. Den nuværende trafikintensitet beskrives for alle relevante trafikantgrupper, og der
udarbejdes prognoser eller fremskrivninger til bedømmelse af den fremtidige trafikintensitet
(hæfte 1, kapitel 3).
6. Uheldsmønsteret beskrives ved hjælp af en uheldsanalyse, der omfatter stedfæstelse,
parter, uheldssituationer og skadesomfang (hæfte 1, kapitel 4).
7. Vejens hastighedsklasse fastlægges (hæfte 0, kapitel 9).
8. Ønsker om beplantning mm. formuleres.
9. Muligheden for konditionsmæssig udførelse af arbejdet, fx maskinudlægning af asfalt ved
snævre konstruktioner, vurderes.
10. Det fremtidige renhold og vedligehold overvejes, og sammenhængen mellem udformning
og driftsøkonomi vurderes.
11. Den til rådighed værende bredde beskrives, generelt for den pågældende strækning, og
specielt ved eventuelle lokale indsnævringer.
12. Det nuværende tværprofil beskrives, med vægt på placering af kantsten, vejafvanding etc.
13. Kapaciteten af krydsene på den pågældende vejstrækning vurderes, så den kan danne
grundlag for fastsættelse af antallet af kørespor på strækningen.
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Fastställande av tvärprofil
14. For hvert enkelt tværprofilelement tages der foreløbig stilling til, om det skal etableres eller
ikke, samt til dets bredde. Dette sker i overensstemmelse med vejledningen i dette hæftes
kapitel 3, og på grundlag af de indgangsparametre som er fastlagt i aktivitet 1‐10.
15. Ved kombination af elementerne sammensættes et foreløbigt tværprofil.
16. Det foreløbige tværprofil sammenlignes med den til rådighed værende bredde og med det
nuværende tværprofil.
17. Hvis bredden er utilstrækkelig, eller hvis der vil blive tale om urimelige ændringer af
kantstensplacering, vejafvanding etc. , opstilles et eller flere reviderede tværprofiler. Det kan
ske ved udeladelse eller breddereduktion af et eller flere elementer efter anvisningerne i
kapitel 3.
18. De reviderede tværprofiler sammenlignes hvad angår






funktion
kapacitet
forventet uheldsrisiko
miljøkonsekvenser
anlægs‐ og driftsøkonomi.

19. Hvis ingen af de reviderede tværprofiler er tilfredsstillende, overvejes muligheder for
ændring af strækningens funktion, det vil sige ændring af de til grund liggende planer, med
henblik på udeladelse af trafikarter og/eller reduktion af trafikintensiteter. Derefter
gennemløbes aktiviteterne 1‐18 igen.
20. Der vælges tværprofil, og den valgte løsning beskrives med hensyn til









de nødvendige ændringer af det oprindelige plangrundlag
de nødvendige reduktioner i forhold til ”de ideelle krav” til forekomst og bredde af de
enkelte tværprofilelementer
eventuelle lokale afvigelser fra det valgte profil
opfyldelse af funktionskrav
kapacitet
sikkerhedsmæssige fordele og mangler
miljøkonsekvenser
anlægs‐ og driftsøkonomi.

Ved aktiviteterne 15‐20 vil der kunne hentes støtte i eksempelsamlingen.
Som hjälp för val av tvärsektion finns ett interaktivt datorprogram med exempel. Nedan
redovisas instegssidan till detta program.
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Tværprofiler, eksempler
Eksempelsamlingen er inddelt i 17 hovedtyper. Vil du vide mere herom, og om
hvordan eksempelsamlingen benyttes, så klik på
 Vejledning i brug af eksempelsamlingen
Hvis du har prøvet det før, kan du ude til højre med det samme klikke dig til det
relevante sted i eksempelsamlingen.
Ud over et stort antal eksempler på tværprofiler indeholder eksempelsamlingen
illustrationer af







Veje med vekslende tværprofil
Kantlinie og kantsten
Parkering på vej med cykelbane
Følbar afstribning på delt sti
Afbrydelse af midterhelle
Midtervulst
 Beplantning mellem kørebane, cykelsti og fortov

Nedan redovisas exempel på tvärprofiler som redovisas när man lägger in följande
förutsättningar: lokalgata+parkering+hastighetsklass Medel eller Låg. Två förslag för ”stamvej”
och fyra för ”adgangsvej” redovisas.
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Hovedtype 12. Hastighedsklasse Middel og Lav .
12.01
M 15,00m
Stamvej
12.02
L 12,50m
Adgangsvej.
12.03
M 10,50m
Stamvej med ensidigt parkeringsbehov og deraf følgende
fodgængertrafik.
12.04
L 10,10m
Adgangsvej. Snævre pladsforhold.
12.05
L 9,30m
Adgangsvej. Snævre pladsforhold.
12.07
L 8,30m
Adgangsvej. Snævre pladsforhold.
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I programmet ges t ex även förslag på enfältiga gator med hög och medelhög hastighet och
cykelbanor. Sex exempel tas fram, enligt nedan.
Hovedtype 5. Hastighedsklasse Høj og Middel. Ensrettede veje. Med cykelsti.
5.71
M 12,00m
Ensrettet gade, men med cykeltrafik og mange fodgængere i begge retninger.
Separat fortov og cykelsti i begge retninger.
5.72
M 11,90m
Ensrettet gade, men med cykeltrafik tilladt i begge retninger. Gode pladsforhold.
Cykelsti og fortov i begge vejsider.
5.73
M 9,50m
Ensrettet gade, men med cykel‐ og fodgængertrafik i begge retninger. Delt sti i
begge vejsider.
5.74
M 9,50m
Ensrettet gade med intensiv cykeltrafik. Separat fortov og cykelsti.
5.75
M 9,25m
Ensrettet gade, men med cykeltrafik tilladt i begge retninger. Nogen cykel‐ og
fodgængertrafik. Delt sti i begge vejsider.
5.76
M 8,00m
Ensrettet gade med moderat cykeltrafik. Delt sti.
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Reflektion
Den stora skillnaden mellan danska och svenska råd är att den danska tydligare kopplar
hastighetsnivån till tvärprofilen. I VGU:n är valet av DTS och den hastighetsnivå som detta kan
medföra inte tydlig. Ett exempel i VGU:n (sid 28 i Sektion tätort) visar på en körbanebredd vid
VR 30 km/t på 6,65 meter om en buss och bil ska mötas samtidigt som en cykel ska kunna
köras om. Är det rimligt med val av ett sådant DTS på en 30‐gata? Kommer bilisterna att kunna
hålla 30 km/t vid en sådan bredd? Vad vi kan se så finns det endast tre rader i VGU som belyser
problemet, och de står på sidan 48 i Sektion tätort. Där står följande:
Vid bedömning av behovet av åtgärder för att hålla rätt hastighetsnivå är det viktigt att
minnas att alla trafiksituationer som kräver mindre bredd än DTS har bättre utrymme att hålla
högre hastighet än den som planerats för.
Under avsnitt 6.4 i VGU:n står det också att det generellt gäller att tillåten hastighet ska
avspeglas i sektionsbredden!

Hæfte 4: Vejkryds (val av korsningsutformning)
Häfte 4 som behandlar vägkorsningar i tätort finns i två versioner vid denna studie, en gällande
från år 2000 och en uppdaterad som ännu ligger som förslag, daterad mars 2010. Det som
beskrivs nedan kommer från den senare upplagan.
Sex olika vägkorsningstyper finns och dessa rekommenderas vid önskad hastighetsnivå på
primärvägstrafiken (den viktigaste vägen) enligt nedan:
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Tabell 13 Sammenheng mellem vejkrydstyper og den primäre vejs önskede hastighed

Följande råd anges bl a:





Signalreglering bör inte nyanläggas på vägar med högre hastighet än 60 km/tim.
Av hänsyn till trafiksäkerheten bör man undvika att anlägga prioriterade
fyrvägskorsningar på gator med önskad hastighet på 30 km/tim eller högre.
När den samlade ingående trafikmängden överstiger 1500 f/tim i en cirkulationsplats,
kan det av kapacitetsskäl krävas 2 körfält i cirkulationen.
Minicirkulationsplats kan anläggas på vägar i hastighetsklass Låg och Mycket låg, men
också i hastighetsklass Medel om man kan säkerställa högsta hastigheten 50 km/tim
på anslutande länkar.

Liksom för val av sektion finns en arbetsordning för korsningsutformning.
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7.3

Tyska

”Strassen und Plätze neu gestaltet“ beskrivs som standardmanual för gestaltningen av
gaturummet i Tyskland. Det är lite oklart vilka som ligger bakom skriften, men vi tolkar det som
att det är vår motsvarighet till Trafiktekniska föreningen. Den ges ut av Kirschbaum Verlag
GmbH, Fachverlag für Verkehr und Technik,i Bonn. Manualen bygger på forskningsresultat och
syftar till att göra de abstrakta regelverken mer konkreta. Den illustrera användbara exempel
ur verkligheten från huvudsakligen Tyskland, men även från Nederländerna, Frankrike,
Österrike och Schweiz. Handboken är därmed inte någon officiell manual men bygger på
officiella regler och praxis. Trots detta är boken ett standardverk.
Manualen är lösbladssamling. Boken kom ut första gången 1995 och har sedan dess
kompletterats tre gånger (1996, 1997 och 2000) med nya exempel och kompletteringar till de
befintliga exemplen. Upplägget består av tre huvudsakliga kapitel: 1 Aktuell utformningshjälp
(Aktuelle Entwurfshilfen), 2 Kortbeskrivningar (Steckbriefe), 3 Exempel (Beispiele)
Aktuell utformningshjälp
I detta kapitel görs en praktisk genomgång av de rekommendationer som finns i Tyskland (EAE
85/95, EAR 91, EAHV 93, ERA 95, ESG 96 samt ”Merkblatt für die Anlage von kleinen
Kreisverkehrsplätzen”, 1998). Här beskrivs de allmänna måtten för utformningen av vägar, det
fria rummet och mått mellan olika färdmedel, utformning och placering av parkeringsplatser
m.m. I avsnittet redovisas också en arbetsordning för framtagandet av lämplig sektion i form
av en iterativ process med flera olika hänsynstaganden. Mer om detaljerna redovisas nedan.
Kortbeskrivningar
I kapitlet ”Steckbriefe” (Kortbeskrivningar) görs en översiktlig genomgång av de 78 olika
exemplen som samlats i detta verk. Dessa beskrivs med hjälp av piktogram (vad handlar det
om?) och korta redogörelser om exemplets typiska attribut, funktionen i stadsplaneringen, den
trafiktekniska funktionen, byggansvaret, finansieringen, genomförandeåret samt vem som haft
planansvaret. Avsnittet är till för att hjälpa läsaren att snabbt hitta ett relevant och praktiskt
exempel på möjliga lösningar av ett särskilt problem (exempelvis kombination av cykel‐ och
bussgata).
Exempel
Exempeldelen är lejonparten av bokens innehåll (ca 75 % av omfånget). Efter att läsaren hittat
ett eller ett antal intressanta exempel i kapitlet ”Kortbeskrivningar”, kan exemplen letas upp i
exempeldelen. I dessa fördjupningar beskrivs situationen före och efter ombyggnaden, hur
man har löst olika trafikproblem, hur gestaltningen har genomförts m.m. Alla exempel
kompletteras med färgbilder, situationskarta och ett schematiskt snitt med mått. Det bör
tilläggas att alla exempel är bedömda som goda exempel.
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Aktuell Utformningshjälp
På ett 20‐tal sidor beskrivs viktiga kriterier vid utformning av främst gatusektioner. Åt
korsningar, och då endast cirkulationsplats, egnas endast två sidor.
Utrymmesmåtten för oskyddade trafikanter stämmer väl med våra egna mått. När det gäller
utrymmesmåtten för körbanebredder skiljer man dels på lokal‐ och huvudgata, dels på
hastighetsnivån på gatan. I figuren nedan illustreras vilka minsta mått som gäller på lokalgator
med hastighetsgräns 50 km/h respektive 40 km/h eller lägre.

Figur 6 Grundmått för trafikutrymme och fria rummet vid utvalda mötesfall för hastigheten 50 km/h respektive
40 km/h eller lägre.

I handboken redovisas 6 typer av lokalgator, där 2 av gatutyperna visar två olika varianter
beroende på trafikmängd och vilken DTS man väljer. Hastighetsnivåerna är 40, 30 km/h eller
lägre respektive 20 km/h eller lägre. Separat cykelbana rekommenderas då trafikmängden
överstiger 800 f/Dh, alltså vid ca 8000 f/ÅDT. Vid lägre trafikmängd rekommenderas
blandtrafik, fast då med högst 30 km/h som hastighetsgräns.
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Figur 7 Utformningselement i stadscentrumnära lokalgator.

Grundvärdena på huvudgator redovisas för möte, parallellkörning och omkörning vid god
standard respektive då utrymmet är begränsat. I figuren nedan redovisas utrymmeskraven vid
god standard.
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Figur 8 Grundmått för trafikutrymme och fria rummet vid utvalda fall för möten, parallellkörning och omkörning
på huvudgator (god standard).

Den rekommenderad körfältsbredd på huvudgator är 3,5 meter där andelen bussar och tunga
fordon är hög. Har man begränsat med utrymme är 3,25 meter acceptabelt. På huvudgator där
buss‐ och lastbilstrafiken är ringa rekommenderas bredder 3,0 meter och om det finns
begränsat med utrymme endast 2,75 meter.
Det finns också rekommendationer för när cykeltrafiken bör separeras från biltrafiken i
huvudnätet. Vid trafikmängden lägre än 5000 f/dag, och om fordonshastigheternas 85‐
percentil understiger 60 km/t, kan cyklisterna cykla i blandtrafik menar man. Är hastigheten
högre rekommenderas cykelfält eller cykelbana. Vid trafikvolymer mellan 5.000 – 10.000 f/dag
rekommenderas cykelfält eller cykelbana om hastighetsnivån på 85‐percentilen överstiger 50
km/h. Vid trafikmängder mellan 10.000 – 15.000 f/dag kan blandtrafik vara acceptabelt om 85‐
percentien är 40 km/h eller lägre.
Var gränsen i trafikvolym går för val av 2‐ respektive 4‐fältighet anges inte direkt. Man kan
dock tolka riktlinjerna som att mer än tvåfältighet inte bör komma ifråga förrän volymen
överstiger 18000 f/dag.
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7.4

Holländska

Holländska anvisningar ‐ ASSVV 20044, uppdaterad 2008
Den holländska manualen är mycket omfattande. Manualen spänner över ett bredare register
än VGU, den går från planeringsskedet före VGU till detaljutformning efter VGU. De
trafiktekniska måtten är mycket lika de som används i VGU. En väsentlig skillnad är att den
holländska manualen innehåller en rik flora av tillämpningsexempel. Dessa exempel visar
lösningar som är måttfulla, de lockar till att hushålla med marken. Lösningarna är dessutom
beskrivna och värderade och har funktion en av en exempelbank, en bank som är uppritad för
att illustrera när goda exempel.
De holländska anvisningarna av samma typ som VGU ges ut av CROW (Dutch national
Information and Technology Centre for Transport and Infrastructure).
Anvisningarna är digitala och har följande struktur:
Kapitel 1 Struktur och ansvar, Kapitel 2 Begrepp, Kapitel 3 Matematisk‐statistisk
dokumentation, Kapitel 4 Mått på människor, fordon, väg och trafik, Kapitel 5 Regler och
förordningar, Kapitel 6 Trafiksakkunnig utgångspunkter, Kapitel 7 Trafikrelaterade aspekter,
Kapitel 8 Trafikplaneringsaspekter, Kapitel 9 Analysmetoder, Kapitel 10 Verktyg för utformning,
Kapitel 11 Överordnat trafiknät och huvudtrafiknät, Kapitel 12 Lokaltrafiknät, Kapitel 13
Passager, Kapitel 14 Långsam trafik, Allmänna bestämmelser, Kapitel 15 Övriga mått, Kapitel
16 Reglera trafiken, faciliteter åtgärder, Kapitel 17 Tekniska frågor, Kapitel 18 Bilagor, Kapitel
19 Förord, Kapitel 20 Not avdelningar ASVV.
De tjugo kapitlen spänner över samma inledning som i VGU, grundvärden etc, går via
planeringsprinciper till utformning. Utformningen stöds av samma slags mått som i de svenska
manualerna. Dock ges ett otal exempel på tillämpningar. Exemplen är detaljerade och
redovisas med en beskrivning och en värdering. Avslutningsvis innehåller manualen skyltar och
trafikregler.

Kapitel 1 Struktur och ansvar
Kapitlet innehåller fyra avsnitt som beskrivet hur manualen ska användas.
1.1 Förord, 1.2 Definition, 1.3 Strategi, 1.4 Struktur, 1.5 Förklaring av ASVV
(organisationen)
1.4 Struktur finns en tabell som visar märkningen av manualens fakta, hur det ska uppfattas
och hanteras. De förslag till åtgärder som föreslås är markerade i fem steg. Avsikten är att ge
stöd för val mellan åtgärder med skiftande bakgrund.
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Föreskrift:

Regel som måste följas

Riktlinje:

En regel man kan avvika från
om man kan motivera det

Rekommendation:

Rekommendation med stöd
av goda erfarenheter

Förslag:

Förslag med förväntad god
effekt

Möjlighet:

Ett förslag som inte har någon
erfarenhet

Figur 9 Märkningen av manualens fakta, hur det ska uppfattas och hanteras

Kapitel 2 Begrepp
Kapitlet innehåller tre avsnitt och beskriver de begrepp som används i manualen. 2.1
Definitioner, 2,2 Förkortningar, 2,3 Litteratur. I 2.1 Definitioner benämns bl. a. vägens olika
delar
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Kapitel 3 Matematiksk‐statistisk dokumentation
Kapitel tre innehåller fem avsnitt, dessa är 3.1 Inledning, 3.2 Tillämpningsområden, 3,3
Tabeller, 3,4 Trafikrelaterade exempel på statistik och 3,5 Litteratur. Kapitlets kärna är
matematiska och statistiska grundvärden och grundregler för analys av trafik. Matematiken
beskriver normalfördelningar och deras utfall.

Kapitel 4 Datat om trafikanter, fordon väg och trafik
Kapitel fyra innehåller sex avsnitt, dessa är 4,1 Trafikanterna, 4,2 Fordon och fotgängare, 4,3
Trottoarer, 4,4 Trafik, 4,5 Industriområden, 4,6 Litteratur. Kapitlets kärna är att beskriva de
olika trafikanterna och deras egenskaper. Grundvärden anger exempelvis fördelning mellan
olika grupper med funktionsnedsättningar i Holland. Färdmedelsfördelning, fördelning av
fordonsstorlekar, samband mellan olika variabler och t.ex. trafiksäkerhet, väderförhållanden
och körhastighet etc. Kapitlet ät en rik samling av data och samband som är relevanta för trafik
och dess egenskaper.

Kapitel 5 Regler och förordningar
Kapitel fem innehåller sju avsnitt, dessa är 5.1 Inledning, 5,2 Trafik, 5,3 Miljö, 5,4 Natur, 5,5
Planering, 5,6 Allmän policy och 5,7 Verkställighet. Kapitlets kärna är regelverket för trafik.
Aktuella regelverk redovisas och förklaras. Deras betydelse för trafiksystemet redovisas.

Kapitel 6 Ttrafiktekniska grundvärden
Kapitel sex innehåller fyra avsnitt, dessa är 6,1 Grundvärden för trafikplanering, 6,2
Trafikteknik principer, 6,3 Parkering och nyckeltal och 6,4 Litteratur. Kapitlets kärna är
trafiktekniska grundvärden som friktion, lutning, radie, körvidd etc.
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Kapitel 7 Ttrafikrelaterade aspekter
Kapitel sju innehåller elva avsnitt, dessa är 7,1 Integrerad strategi, 7,2 Stadsbyggnad, landskap
och kulturhistoriska aspekter, 7,3 Generell planering och ekonomiska aspekter, 7,4
Miljötekniska och naturaspekter, 7,5 Utformning, användning och förvaltning, 7,6 Ingenjörs
aspekter, 7,7 Sociala aspekter, 7,8 Politiska aspekter, 7,9 Juridiska aspekter, 7, 10
Verkställighet och 7,11 Litteratur. Kapitlets kärna är hänsyn och samband med berörda
egenskaper och kvaliteter. Integrerad strategi berörs i det första avsnittet, att foga in trafik i
ett sammanhang. Olika aspekter på trafik lyfts upp och diskuteras.

Kapitel 8 Trafikplaneringsaspekter
Kapitel åtta omfattar nio avsnitt, dessa är 8,1 Trafiksäkerhet, 8,2 Planering av bostadsområden,
8,3 Behov för oskyddade trafikanter att korsa gatan, 8,4 Cykeltrafik, 8,5 Kollektivtrafik (buss),
8,6 Parkeringsövervakning, 8,7 Godstransporter, räddningstjänst och särskilda trafikanter, 8,8
Samnnyttjade bussfiler och separerade bussfiler och 8, 9 Litteratur. Kapitlets kärna är
planeringsprinciper för trafik. Trafiksäkerhet och andra egenskaper beskrivs, samt hur trafiknät
kan byggas upp.

Kapitel 9 Analysmetoder
Kapitel nio omfattar sju avsnitt, dessa är 9,1 Trafikmodeller, 9,2 Kriterier för placering eller
borttagning av trafikljus, 9,3 Policy, 9,4 Kostnadseffektiva trafikåtgärder, 9,5 Trafik, 9,6
Transport Management och 9,7 Litteratur. I kapitlet beskrivs analysmetoder för att planera
trafik, från en övergripande nivå till trafiknät. Olika metoder för att värdera systemet beskrivs.

Kapitel 10 Verktyg för utformning
Kapitel 10 omfattar nio avsnitt, dessa är 10,1 Generella konstruktionsprinciper för vägtrafik,
10,2 Basutformning av vägtyper, 10,3 Hastighetsreglering, 10,4 Trafiktekniska aspekter
kollektivtrafik (buss), 10,5 Trafikteknik aspekter cykel, mopeder, mc, 10,6 Tekniska aspekter
gångtrafik, 10,7 Utformningsprinciper för funktionshindrade, 10.8 Parkering och reglering och
10,9 Litteratur. Kapitlet beskriver planeringsprinciper för att foga in ex. vis busshållplatser i ett
trafiknät.

Kapitel 11 Överordnat trafiknät och huvudtrafiknät
Kapitel elva omfattar tre avsnitt, dessa är 11,1 Sektion bilväg och tillfartsväg, 11,2 Korsning
motorväg och tillfartsvägar och 11,3 Litteratur. Kapitlet beskriver åtgärderna och visar
konstruktioner som är anpassade till sin uppgift. Konstruktionerna är många och beskrivs och
dess effekt bedöms.
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Kapitel 12 Lokaltrafiknät
Kapitel tolv innehåller fyra avsnitt, dessa är 12,1 Trafiknät på tillfartsvägar, 12,2 Sektion på
bilväg och tillfartsväg, 12,3 Korsning Bestämmelser om tillfartsvägar och 12,4 Litteratur. Även
detta kapitel redovisar fysiska lösningar, men i lokalnätet. Antalet figurer är stort, exemplen är
många och variationsrika.

Kapitel 13 Korsningar
Kapitel tretton omfattar två avsnitt, dessa är 13,1 Passager och 13,2 Litteratur. Kapitlet
redovisas en rik flora av exempel av korsningar, som bedöms som i de två föregående kapitlen.
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Kapitel 14 Passager för oskydddade trafikanter
Kapitel fjorton omfattar fem avsnitt, dessa är 14,1 Långsam trafik, 14,2 Mått för moped, 14,3
Mått för cykel, 14,4 Fotgängare 14,5 Litteratur. Kapitlet redovisar en rik flora av exempel på
gång ‐ och cykelpassager, som bedöms som i de två föregående kapitlen.

Kapitel 15 Parkering
Kapitlet omfattar fyra avsnitt, dessa är 15,1 Parkeringsmöjligheter, 15,2 Parkering för
kollektivtrafiken, 15,3 Lastning och lossning och 15,4 Litteratur. Kapitlet redovisar
detaljutformningar och värderar olika lösningar.

Kapitel 16 Reglera trafiken, åtgärder
Kapitel sexton omfattar sex avsnitt, dessa är 16,1 Skyltsättning 16,2 Markering, 16,3
Markeringsstolpar etc., 16,4 Vägvisning, 16,5 Utmärkning av parkeringsreglering 16,6
Litteratur. Kapitlet beskriver skyltsättning och markering, markeringsstolpar, vägvisning och
juridisk skyltsättning.

Kapitel 17 Tekniska frågor
Kapitel sjutton omfattar åtta avsnitt, dessa är 17,1 Utformning av trafiksignalsystem, 17,2
Tekniska aspekter för trafiksignalsystem, 17,3 Ytskikt, 17,4 Dränering, 17,5 Gatubelysning, 17,6
Plantering, 17,7 Trafikens miljöpåverkan och 17,8 Litteratur. I kapitel beskrivs tekniska
aspekter och konsekvenser av trafik.

Kapitel 18, 19 och 20
Kapitlen innehåller i huvudsak stödjande dokument som beskriver några
fördjupningsområden.
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7.5

Engelska

Manual for streets 2, the chartered instituation of highways & transportation







Utformad för myndigheter och deras konsulter
Resultatet av samarbete, Dpt Trpt och branschen.
Innehåller råd för utformning av gator
Lyfter fram god design för gator i stadsområden
Bättre förutsättningar för människor att röra sig
Metoden bryter mot norm och tradition

Dokumentet har tagits fram av Chartered Institution of Highways & Transport (CIHT) och är
utformad för myndigheter och deras konsulter. Dokumentet innehåller råd för utformning av
gator
Gator och vägar utgör cirka tre fjärdedelar av alla offentliga rum ‐ deras utformning, utseende
och hur de fungerar har stor inverkan på kvaliteten i människors liv. Manual för Streets 2 ‐
Bredare tillämpning av principerna är resultatet av ett samarbete mellan Department for
Transport och transport branschen.
Syftet med dokumentet är att utvidga fördelarna med god design till gator i stadsområden och
för att ge en miljö som förbättrar livskvaliteten. Genom att ändra på hur gator och allmänna
platser är utformade kan förutsättningarna för hur människor kan röra sig förändras. Boken
beskriver en metod för utformning som bryter mot normer och traditionella trafiktekniska
lösningar.
Den nya vägledningen ersätter inte den gamla Manual for streets, utan snarare förklarar hur
principerna i dokumentet kan tillämpas. Guiden lyfter fram funktionskrav, regelverk och
estetiska krav så att projektören kan anpassa utformningen av gator så att form och funktion
infogas i sitt sammanhang. Den beskriver också en process för att förankra utformningen.
Den flexibla och pragmatiska vägledning är avsedd att hjälpa alla yrkesgrupper som arbetar
med förnyelse, utveckling och förvaltning med en verktygslåda av metoder för att hantera
utmaningarna på de mest trafikerade gatorna.
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7.6

Reflektion av skillnader mellan manualerna

Åtta egenskaper har rubricerats. Dessa egenskaper bedöms ha en avgörande betydelse för hur
bra stöd dokumentet kan ge vid utformning av stadsrum. De åtta egenskaperna har ett önskat
tillstånd som beskrivs nedan. Bedömningen sätts i relation till denna beskrivning.
Bedömningen av respektive egenskap görs i tre nivåer, grön färg anger önskat tillstånd, gul färg
anger acceptabelt tillstånd och röd färg anger inte acceptabelt tillstånd.
Legitimitet
Dokumentet ska uppfattas som det naturliga förstahandsvalet. Det ska också vara utgivet och
förankrat i en eller flera myndigheter.
Faktabaserad
Innehållet ska grunda sig på all tillgänglig kunskap i form av vetenskap, erfarenhet och gott
omdöme.
Aktuell
Publikationen ska uppdateras så ofta att den upplevs som den mest aktuella källan till kunskap.
Målfokuserad
De lösningar som tas fram formas och avvägs så att de väl fyller sin uppgift i staden.
Processorienterad
Lösningarna som tas fram följer en väl strukturerad plan för förankring och information i de
grupper som påverkar och påverkas av lösningen.
Tätortsorienterad
Lösningarna har tätortsfokus, såväl med avseende på trafikslag som
stadsbyggnadsegenskaperna karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och
miljöpåverkan.
Användarvänlig
Uppbyggnad, struktur, layout och format ska upplevas som inbjudande och lockande. Enkelhet
och tydlighet ska vara en genomgående kvalitet i skriften.
Ytsnål/Hushållning
Handboken ska ge ett tydligt stöd för lösningar som hushållar med resurserna, särskilt
markanvändning. Verktyg som ger stöd för väl avvägda lösningar för alla trafikantkategorier
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och stadsbyggnadsegenskaper, ligger väl integrerade i arbetsprocesser. Livscykelkostnader
såväl investering, drift som underhåll tas med i bedömningen.
Tabell 14 Bedömning av sex manualer med avseende på åtta viktiga egenskaper

Egenskaper
Legitimitet
Faktabaserad
Aktuell
Målfokuserad
Processorienterad
Tätortsorienterad
Användarvänlig
Ytsnål/Hushållning

Sverige

Norge

Danmark
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Tyskland

Holland

England

8. TILLÄMPNINGAR AV MANUALER PÅ FYRA EXEMPEL
För att jämföra dimensionering av gatusektion mellan olika handböcker följer nedan fyra olika
dimensioneringsexempel av tätortsgator med hjälp av den svenska VGU och den danska,
norska och tyska motsvarigheterna. När det gäller dimensioneringen med VGU har två
personer genomfört denna oberoende av varandra, vilket redovisas som genomförd av person
A respektive person B.
De fyra exemplen som valts är hämtade ur Malmö stads skrift ”GATUSEKTIONER – Råd och
exempel vid utformning av gatumiljöer” och förekommer alltså i verkligheten. Två är
huvudgator och två lokalgator.

8.1

Exempel 1 – Huvudgata

69

Rubrik
Stadsrummens
karaktär
Trafiknät
Trafikflöde

Referenshastighet
Egenskap

Delrubrik
Livsrum

Beskrivning
F/IF/M/IT/T

Gående

Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Cykel
Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Bil
Trafiknät
Trafikflöde
Tung trafik
Andel
Busstrafik
Trafiknät
Trafikflöde
Utryckningstrafik Trafiknät
85‐percentil
Möblering
Parkering
Korsnings‐
avstånd

Mått
IT ‐ Fördel skyddade
Huvudnät
<50 Dh
Huvudnät
50‐200 Dh
Huvudnät
2700 ÅDT, 270 f/Dh
10 %
Stombussnät
ÅDT eller frekvens
Primärt nät
50 km/tim

Vvvvv – antaget värde av A
&B
Vvvvv – angivet värde av
Malmö
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Dimensionering enligt VGU av person A
Projekteringsgång (sid 14‐18)
Steg 1, 2, 3 Bestäm Gatukaraktär, trafikförutsättningar och ref hastighet
Dessa steg motsvaras ungefär av att fylla i tabellen ovan, en gaturumsbeskrivning med ifyllda
grunddata
Steg 4 välj separeringsform för GC trafiken
Separeringsformen i VGU styrs av biltrafikens hastighet och flöde. Begreppet kvalitet används i
VGU för att beskriva konsekvenserna av vald utformning. Med det avses måluppfyllelsen för en
viss trafikantkategori utan hänsyn till andra trafikantkategorier och utan hänsyn till den
samhällsekonomiska effektiviteten. Därför kan man inte alltid i ex. vis. nybyggnadsfallet välja
”god kvalitet” utan måste väga in andra trafikantgruppers intressen och även ta hänsyn till
anläggningskostnaden.
Cykeltrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 50 km/tim och 270 b/Dh ger cykelbana god kvalitet.

71

Gångtrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 50 km/tim och 270 b/Dh ger gångbana god kvalitet.
Separeringsform mellan G & C
Separering av gående från cyklister bör alltid övervägas då de färdas i samma stadsrum. I
följande fall är separering särskilt angelägen:







om en gata har dubbel funktion som länk i ett av tätortens lokalnät för gående och
cyklister och i dess huvudnät, dvs. förbindelsen används av många gående och av
cyklister med höga krav på tillgänglighet,
om antalet gående och cyklister som samtidigt använder länken är stort: mer än 200
cyklister och 200 gående per timme eller mer än 300 cyklister och 50 gående per
timme,
om antalet gående som kan ha särskilda behov av att separeras från cyklister,
exempelvis mindre barn, äldre och funktionshindrade är större än normalt,
om sikten har låg standard på sträcka, t.ex. skymmande hinder i innerkurvor eller i
korsningar längs GC‐banan/vägen, t.ex. i anslutning till gc‐portar och tomtutfarter,
om cykeltrafiken behöver kanaliseras till stråk, t.ex. på gågator med cykeltrafik, över
torg samt i anslutning till och genom gc‐portar och över broar,
om utformningen är sådan att cyklisterna håller hög hastighet.

Delresultat: GC‐trafiken på sträckan är liten/måttlig, kriterierna för separation i VGU uppfylls
inte.
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Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet
Principer för val av vägbanebredd ges i avsnitt 6.4 för gator i huvudnät respektive lokalnät.
Utformning av uppställningsfält redovisas i moment 6.4.5
6.4.2 Principer för dimensionering av huvudnätsgators vägbanor
VGU:s råd om dimensionering av huvudnätsgators vägbanor bygger på tre principer:
1. dimensionerande trafiksituation, se avsnitt 3.3,( Felaktig hänvisning i VGU:n, Ska vara
3.2)
2. servicenivå under dimensionerande timme, se del ”Grundvärden”, Felaktighet i VGU:n!
Servicenivå finns inte med i Avsnittet ”Grundvärden”. Finns heller inte med i
begreppslistan. Dimensionerande timme finns inte heller med i avsnittet
”Grundvärden” utan finns i avsnittet ”Dimensioneringsgrunder”. Även begreppet
STANDARD saknas i begreppslistan.)
3. samhällsekonomiska bedömningar
För att fastställa behovet av antal körfält förutsätts att en Trafikanalys enligt kapitel 11 i VGU
görs (Här bör stå ”enligt avsnittet Dimensioneringsgrunder kapitel 11”). Där finns en
omfattande beskrivning av överväganden som leder fram till val av antal körfält.
Delresultat: 2700 ÅDT bör inte utlösa ett större behov än av LBn + LBn (Bussarna avgör
tveklöst ev. val, till två LBn)
3.3 Utrymmesklasser
En utrymmesklass beskriver tillgängligheten och komforten för trafikanter i trafiksituationer
som möte och omkörning på sträcka. Tre utrymmesklasser beskrivs: klass A, B och C. I del
Korsningar har utrymmesklasserna en annan innebörd.
Klass A – Bilarna framförs i egna körfält utan att körareor inkräktar på gång och cykelbanor,
vägrenar, trafiköar, skiljeremsor, med‐ eller motriktade körfält. Gående och cyklister på
gångbana, cykelbana eller gc‐bana etc. behöver inte anpassa sig till varandra.
Utrymmesklassen bedöms i dimensionerande trafiksituationer ge god trygghet/säkerhet och
körkomfort.
Delresultat: DTS: G+C+LBn +LBn+C+G (A)
Grundvärdena breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt
utrymmesklasser ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika situationer och
hastigheter beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer behöver vid olika servicenivåer.
(Servicenivå, odefinierat begrepp i VGU:n)
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4 Grundvärden
Trafikant
Gående
Cykel
LBn

Bredd
0,70
0,75
2,55

Värde för backspeglar saknas i VGU, ett tillägg på 0,2 per fordonssida behövs vid möte mellan
LBn.
Delresultat: DTS: G+C+LBn+LBn+C+G (A) ger måttsatt kedja för UTRYMMESBEHOV till
0,7+0,75+2,55+2,55+0,75+0,7
Tabell 15 Sidoavstånd mellan fordon och mellan fordon och fasta hinder

DTS: G+C+Lb+Lb+C+G (A), 0,7+0,75+2,55+2,55+0,75+0,7, utökas med mellanliggande mått.
Delresultat: Utökad måttkedja: h+0,7+a+0,75+a+2,55+a+2,55+a+0,75+a+0,7+h
Tabell 16 Sidoavståndsmått tabell mellan fordon och fordon och cyklister
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Tabell 17 Mått mellan oskyddad trafikanter och mellan oskyddade trafikanter och fast hinder

Den utökade måttkedjan måttsätts: h+0,7+a+0,75+0,5+2,55+1,0+2,55+0,5+0,75+a+0,7+h
Delresultat: Den utökade måttkedjan komplett måttsatts:
0,25+0,7+0,25+0,75+1,0+2,55+1,0+2,55+1,0+0,75+0,25+0,7+0,25=12,0 (De bortglömda
backspeglarna ger ett tillskott på 0,2 till på varje sida så blir totalmåttet 12,8m)
Kontroll av mått till kantsten:
Kantsten ska vara 0,25 från cyklist och 0,4 från LBn i rörelse, =0,65, dvs mindre än 1,0 som
distansen mellan C och LBn kräver. Måttet mellan C och LBn är ok.
Resultatet blir en oseparerad gång‐ och cykeldel på vardera sidan som är 2,55 meter
(0,25+0,7+0,25+0,75+0,6) och en körbana på 0,4+2,55 +1,0+2,55+0,4= 6,9 m mellan
kantstenarna.
Delresultat: Total sektion: GC 2,55 + K 6,9 + GC 2,55 = 12,0 m

Dimensionering enligt VGU, Person B
Projekteringsgång (sid 14‐18):
Steg 1:
Huvudgata genom villaområde med kollektivtrafik på viss del
Steg 2:
ÅDT 2700 f/d eller 270 f/Dh, cykeltrafik okänd men troligen ringa
Steg 3:
50 km/h
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Steg 4:
Gångbana bör anläggas enligt figur 4‐3. Med 270 f/Dh bör cykelbana anläggas för god
standard enligt figur 4‐2, men vid mindre flöden än ca 30 c/Dh, kan man överväga att sänka
standardkraven ett steg, dvs. att anlägga cykelfält i stället. Eftersom Malmö kommun valt att
ha cyklisterna i blandtrafik är säkert cykeltrafiken låg, vilket innebära att cykelfält skulle kunna
vara lämpligt. Att det förekommer busstrafik på gatan finns inte med som påverkande faktor i
det här skedet vilket det borde. Logiskt skulle det då bli cykelbana.
Steg 5: Utrymmesklass A gäller.
Delresultat: 5a: Malmös val med cyklister i blandtrafik ger DTS= C+Lb+Lb+C och
de enskilda måtten 2x(0,25+0,75+1,0+2,55)+1,0= 10,1 mellan kantstenarna.
För gångbana finns inga rekommendationer. Ett minsta krav på bredden för en
gångbana borde vara att två rullstolar ska kunna mötas. Med utrymmesklass A
innebär detta 0,25+0,8+0,25+0,8+0,1 = 2,2 meter
Den totala sektionen blir då G 2,2+K 10,1+G 2,2 = 14,5 meter
Delresultat 5b: I kap 6 Dimensioneringsprinciper redovisas olika alternativa
sektionsuppbyggnader. Väljer man cykelfält rekommenderas en vägbanebredd
för tvåfältig huvudnätsväg till 9,5 meter enligt avsnitt 6.4.3 tabell 6‐3 sid 54
(1,75+6,0+1,75).

Den totala sektionen blir då G 2,2+K 9,5 +G 2,2 = 13,9 meter
Delresultat 5c: Samma förhållanden enligt tabell 6‐10 sid 59 rekommenderas
dock bredden 10,0 meter (1,75+6,5+1,75).
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Den totala sektionen blir då G 2,2 + K 10 + G 2,2 =14,4 meter
Beroende av alternativ blir måttet mellan kantstenarna 9.5, 10.0 eller 10.1
meter.
Steg 10:
Säkerhetszon 1‐3 meter, enligt sid 62. Utrymme för snömagasin = 0 meter.
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Dimensionering enligt Håndbok 017 Veg‐ og gateutforming, Norge
Steg 1 ‐ Gaende
B.2.2 Fortau ‐ Fortau er hovedlosningen for gaende, og bor vare tosidig. I boliggater med lav
trafikk og fart 30 km/t, kan gaende benytte kjorebanen eller fortau kan vare ensidig.
Fortausbredde pa 2,5 m dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjor
maskinell rydding av fortauet. I gater med mange gaende og mye sideaktivitet vil en
totalbredde pa 4 ‐ 10 m gi gode fortau.
Steg 2 – Sykkel
B.1.2.2 Sykkeltrafikk, lenker i nettet for syklende kan besta av sykkelfelt, kollektivfelt,
sykkelgater, separate sykkelveger, gang‐ og sykkelveger eller i kjorebanen blandet med annen
trafikk. Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 ‐ 30 km/t. B.2.4.4
Sykkelfelt ‐ Alle gater som inngar i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom: ADT > 4 000
eller fartsgrense 50 km/t. Fortau og gagater bor ikke innga som lenker i hovednettet for sykkel.
Steg 3 – Kjørefelt

Figur 10 ‐ Det mellersta alternativet är aktuellt, 6,5 m körfält

Bredden blir G+Kf+Kf+G= 2,5+6,5+2,5=11,5 m bredd
Bredden blir G+C+Kf+Kf+C+G= 2,5+1,25+6,5+1,25+2,5=14,0 m bredd (om huvudnät för cykel)
Delresultat Den totala sektionen blir då G 2,5 + K 9 + G 2,5 =14,0
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Dimensionering enl byernes trafikarealer, Danmark
Grundvärdet för körfältsbredden i hastighetsklass 50 km/h (Middel) är 3,0‐3,25 meter samt ett
tillägg för cykeltrafik i körbanan på 1,0 meter. Total körbanebredd blir då 8,0‐8,5 meter för vårt
exempel. Om det är stor andel tung trafik bör bredden vara 8,5 meter. En viktig faktor vid
bedömningen av sektionen är behovet av kontakt tvärs gatan. Är den stor så rekommenderas
en mittremsa. Om cykeltrafiken är liten kan körbanebredden minska till 3 meter.
Följande alternativa sektioner blir enligt analysen aktuella:

5.43
M 13,00m
Vej med moderat fodgænger‐ og cykeltrafik. Separat fortov samt cykelbane.
Cykelbanens bredde vil kunne reduceres, og fortovsbredden forøges
tilsvarende, af hensyn til fodgængerne og til oversigten.

5.48
M 13,00m
Vej med moderat cykeltrafik. Separat fortov samt cykelbane.

5.55
M 12,00m
Vej med moderat cykel‐ og fodgængertrafik. Delt sti.

5.62
M 11,00m
Vej med moderat cykel‐ og fodgængertrafik. Delt sti.
Med hänsyn till busstrafik på gatan bör körfälten väljas i det bredare alt., och
med moderat mängd cyklister väljs det första alt. Då blir resultatet:
Delresultat Den totala sektionen blir då G 1,75 + K 9,5 + G 1,75 =13,0 meter

79

Dimensionering enl DIN, Tyskland
I den tyska handboken finns rekommendationer för när cykeltrafiken bör separeras från
biltrafiken i huvudnätet. Vid trafikmängden på gatan under 5000 f/dag, och om 85‐percentilen
för hastigheten på gatan understiger 60 km/t, vilket kan antas i det här fallet, kan cyklisterna
cykla i blandtrafik. Körbanebredden bör då vara minst 7,7 meter.
Om två bussar/lastbilar ska kunna mötas i på huvudgata bör körbanebredden vara minst 6,25
meter och hinderfritt utrymme på 0,5 meter på var sida. Ska två personbilar kunna mötas och
samtidigt passera en stillastående lastbil, ska körbanebredden vara 7,5 meter och hinderfritt
0,5 meter på var sida.
Körbanebredd på 7,7 meter
Gångbanan bör vara minst 1,75 meter bred. Ska två rullstolsburna ska kunna mötas, vilket
borde vara ett minimikrav för god standard, bör bredden enligt handboken vara 2x1,10= 2,2
meter.
Delresultat: Totalt sektionen: G2,2+K7,7+G2,2 = 12,1 meter.

Jämförelse mellan de olika ländernas tillämpningar
Röd färg anger det största måttet, grön färg anger minsta för resp. sektionsdel.

VGU, A
VGU, B – a

Gång/cykeldel
2.55 (GC)
2,2 (G)

Körfält
6,9
10,1

Total sektion
12,0
14,5

VGU, B – b

2,2 (G)

9,5

13,9

VGU, B – c
Norge
Danmark
Tyskland

2,2 (G)
2,5 (G)
1,75 (G)
2,2 (G)

10,0
9,0
9,5
7,7

14,4
14, 0
13,0
12,1

Kommentar till tabell
VGU ger stöd för en stor spridning av mått. Det största likväl som det minsta måttet får stöd i
VGU.
Norge ger stöd för en generös gångbana, den tar hänsyn till drift och cykeltrafik på gångbanan.
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8.2

Exempel 2 ‐ Huvudgata

Fakta för exempel 2 Huvudgata
DTS
G+C+Lb+ Pb+Pb+Lb+C+G
Trafikmängd 12 000 ÅDT
Hastighet
50 km/tim
Körklass
A
Separation
Separerad cykelbana
Parkering
Nej
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Rubrik
Stadsrummens
karaktär
Trafiknät
Trafikflöde

Referenshastighet
Egenskap

Delrubrik
Livsrum

Beskrivning
F/IF/M/IT/T

Gående

Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Cykel
Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Bil
Trafiknät
Trafikflöde
Tung trafik
Andel
Busstrafik
Trafiknät
Trafikflöde
Utryckningstrafik Trafiknät
85‐percentil
Möblering
Del av sektionsbredd
Parkering
Del av sektionsbredd
Korsnings‐
Påverkar
avstånd
korsningsutformningen
sektionen på sträcka?

Mått
IT ‐ Fördel skyddade
Huvudnät
50‐200 Dh
Huvudnät
50‐200 Dh
Huvudnät
12000 ÅDT, 1200 f/Dh
10 %
Stombussnät
ÅDT eller frekvens
Primärt nät
50 km/tim
0 Meter bred
0 Dim fordon

Vvvvv – antaget värde av A
&B
Vvvvv – angivet värde av
Malmö

Dimensionering enligt VGU, person A, projekteringsgång (sid 14‐18)
Steg 1, 2, 3 Bestäm Gatukaraktär, trafikförutsättningar och ref hastighet
Dessa steg motsvaras ungefär av att fylla i tabellen ovan, en gaturumsbeskrivning med ifyllda
grunddata
Steg 4 välj separeringsform för GC trafiken
Separeringsformen i VGU styrs av biltrafikens hastighet och flöde. Begreppet kvalitet används i
VGU för att beskriva konsekvenserna av vald utformning. Med det avses måluppfyllelsen för en
viss trafikantkategori utan hänsyn till andra trafikantkategorier och utan hänsyn till den
samhällsekonomiska effektiviteten. Därför kan man inte alltid i ex. vis. nybyggnadsfallet välja
”god kvalitet” utan måste väga in andra trafikantgruppers intressen och även ta hänsyn till
anläggningskostnaden.
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Cykeltrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 50 km/tim och 1200 b/Dh ger cykelbana god kvalitet.
Gångtrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 50 km/tim och 1200 b/Dh ger gångbana god kvalitet .
Separeringsform mellan G & C
Separering av gående från cyklister bör alltid övervägas då de färdas i samma stadsrum. I
följande fall är separering särskilt angelägen:




om en gata har dubbel funktion som länk i ett av tätortens lokalnät för gående och
cyklister och i dess huvudnät, dvs. förbindelsen används av många gående och av
cyklister med höga krav på tillgänglighet,
om antalet gående och cyklister som samtidigt använder länken är stort: mer än 200
cyklister och 200 gående per timme eller mer än 300 cyklister och 50 gående per
timme,
om antalet gående som kan ha särskilda behov av att separeras från cyklister,
exempelvis mindre barn, äldre och funktionshindrade är större än normalt,
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om sikten har låg standard på sträcka, t.ex. skymmande hinder i innerkurvor eller i
korsningar längs GC‐banan/vägen, t.ex. i anslutning till gc‐portar och tomtutfarter,
om cykeltrafiken behöver kanaliseras till stråk, t.ex. på gågator med cykeltrafik, över
torg samt i anslutning till och genom gc‐portar och över broar,
om utformningen är sådan att cyklisterna håller hög hastighet

Delresultat: GC‐trafiken på sträckan är måttlig, kriterierna för separation i VGU uppfylls inte
Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet
Principer för val av vägbanebredd ges i avsnitt 6.4 för gator i huvudnät respektive lokalnät.
Utformning av uppställningsfält redovisas i moment 6.4.5
6.4.2 Principer för dimensionering av huvudnätsgators vägbanor
VGU:s råd om dimensionering av huvudnätsgators vägbanor bygger på tre principer:
1. dimensionerande trafiksituation, se avsnitt 3.3,
2. servicenivå under dimensionerande timme, se del ”Grundvärden”,
3. samhällsekonomiska bedömningar
För att fastställa behovet av antal körfält förutsätts att en Trafikanalys enligt kapitel 11 i VGU
görs. Där finns en omfattande beskrivning av överväganden som leder fram till val av antal
körfält.
Delresultat: 12000 ÅDT bör inte utlösa ett större behov än av LBn + LBn
3.3 Utrymmesklasser
En utrymmesklass beskriver tillgängligheten och komforten för trafikanter i trafiksituationer
som möte och omkörning på sträcka. Tre utrymmesklasser beskrivs: klass A, B och C. I del
Korsningar har utrymmesklasserna en annan innebörd.
Klass A – Bilarna framförs i egna körfält utan att körareor inkräktar på gång och cykelbanor,
vägrenar, trafiköar, skiljeremsor, med‐ eller motriktade körfält. Gående och cyklister på
gångbana, cykelbana eller gc‐bana etc. behöver inte anpassa sig till varandra.
Utrymmesklassen bedöms i dimensionerande trafiksituationer ge god trygghet/säkerhet och
körkomfort.
Delresultat: DTS: G+C+LBn +LBn+C+G(A)
Grundvärdena breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt
utrymmesklasser ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika situationer och
hastigheter beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer behöver vid olika servicenivåer.
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4 Grundvärden
Trafikant
Gående
Cykel
LBn

Bredd
0,70
0,75
2,55

Värde för speglar saknas i VGU, ett tillägg på 0,2 per fordonssida behövs vid möte mellan LBn.
Delresultat: DTS: G+C+LBn+LBn+C+G (A), Måttsatt kedja: 0,7+0,75+2,55+2,55+0,75+0,7
Tabell 18 Sidoavstånd mellan fordon och mellan fordon och fasta hinder

DTS: G+C+Lb+Lb+C+G (A), 0,7+0,75+2,55+2,55+0,75+0,7, utökas med mellanliggande mått.
Utökad måttkedja: h+0,7+a+0,75+a+2,55+a+2,55+a+0,75+a+0,7+h
Tabell 19 Sidoavståndsmått tabell mellan fordon och fordon och cyklister
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Tabell 20 Mått mellan oskyddad trafikanter och mellan oskyddade trafikanter och fast hinder

Den utökade måttkedjan måttsätts: h+0,7+a+0,75+0,5+2,55+1,0+2,55+0,5+0,75+a+0,7+h
Den utökade måttkedjan komplett måttsatts:
0,25+0,7+0,25+0,75+1,0+2,55+1,0+2,55+1,0+0,75+0,25+0,7+0,25=12,0m
Kontroll av mått till kantsten:
Kantsten ska vara 0,25 från cyklist och 0,4 från LBn i rörelse, =0,65, dvs mindre än 1,0 som
distansen mellan C och LBn kräver. Måttet 12,0 är ok
Delresultat: Resultatet blir en gång‐ och cykeldel i gemensam nivå på
0,25+0,7+0,25+0,75+0,5=2,45 m och körfält på 0,5+2,55+1,0/2=3,55 m
Totalt sektionen: G 2,45+K 7,1+G 2,45 = 12,0 meter.
Steg 11 Utvärdera möjliga gatu‐ och vägrum
Separation mellan G och C stöds inte av VGU, det verkar lite snålt.
Måttet 12,0m inkluderar inte speglar på LBN, det borde man lägga till.
G borde ersättas av Rollator, anges inte i VGU.
LBn anges till 2,55, borde nog vara 2,6 med tanke på Bussar maximått.
Val av två kf vid 12000 ÅDT kräver analys.
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Dimensionering enligt VGU, person B
Steg 1:
Större huvudgata med kollektivtrafik
Steg 2:
ÅDT 12000 f/d eller 1200 f/Dh, cykeltrafik okänd, tillhör cykelstråken. Antal bussar ca 20f/Dh
Steg 3:
50 km/h
Steg 4:
Delresultat: Med 1200 f/Dh krävs cykelbana och avskild gångbana för att uppnå god kvalitet.
Steg 5:
Utrymmesklass A
Det finns inget stöd för om man ska välja 2 eller 4 körfält! På sid 32‐33 i Sektion landsbygd
finns däremot stöd. I ARGUS fanns åtminstone en liten graf som var kopplad till
anläggningskostnaden med en rekommendation om att det vid trafik under 11.000 Ådt var
normalt 2‐fältig mest lämplig, och över 18.000 Ådt var 4‐fältig mest lämplig. Alltså, dålig
vägledning i VGU med avseende på trafikmängden.
Med avseende på trafikmängden i det aktuella fallet bör en 2‐fältig lösning vara tillräcklig. Om
korsningsavståndet är litet och tvärflödena stora, pekar det mot att en 4‐ fältig lösning är att
föredra. Kollektivtrafiken på gatan förstärker detta. Hur en 4‐fältig gata passar in i gaturummet
är dock viktigt och bedöms inte i detta fall.
Valet blir en fyrfältig gata med separerad cykeltrafik.
Delresultat: DTS körbana= Lb+Pb+Pb+Lb ger måttet 2x(0,4+2,55+0,7+1,8)+0,7= 11,6 m
Om vägen tillhör det övergripande huvudnätet är det rekommenderade DTS på respektive
bana (L+L)A enligt sid 52 (medger omkörning mellan lastbilar/bussar med god standard, vilket
ger minimimåttet 2x(0,4+2,55+1,0+2,55)+1,0=14,0 m
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Text från avsnitt 6.4.3

Några rekommendationer för cykelbanornas respektive gångbanornas bredd går inte att hitta.
Det enda man hittar är att ett cykelfält bör vara 1,75 m för god standard enligt tabell 6‐3 sid
54. Om DTS för cykelbanan är C+C blir bredden (0,1+0,75+0,75+0,75+0,1)=2,45
Om DTS för gående är G+Rullstol blir bredden (0,25+0,7+0,5+0,8+0,1)=2,35 Här måste man leta
efter uppgifterna i häftet Grundvärden.
Den totala sektionen blir 2,35+2,45+11,6+2,45+2,35 = 21,2 meter. Men avståndet mellan C och
L i rörelse bör vara 1,0 meter, vilket inte uppfylls utmed kantstenarna, där avståndet endast är
0,1+0,4= 0,5m. Det innebär att 0,5 meter måste läggas till på båda sidorna, vilket innebär att
cykelbanan flyttas 0,5 meter ifrån kantstenen.
Sektionen blir G 2,35+C2,45+0,5+K11,6+0,5+C2,45+G2,35 = 22,2 meter och avståndet mellan
kantstenarna 11,6 meter.
Om gatan tillhör det övergripande huvudnätet blir K=14,0 och totalbredden 24,6 meter.
Delresultat:
1. Total sektion: GC 5,3 + K 11,6 + GC 5,3 = 22,2 m
2. Total sektion: GC 5,3 + K 14,0 + GC 5,3 = 24,6 m (övergripande huvudnät)
Steg 9: Behov av skiljeremsor?
Enlig VGU Sektion tätort kapitel 8.2 behövs ett räcke mellan körbanorna för att uppnå god
standar vid RF 50 km/h, alternativt en smal förhöjd mittremsa eller en 3 meter bred mittremsa
i samma plan. Ett mitträcke ökar sektionsbredden med ca 1,5‐2 meter beroende på räckestyp.
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Steg 10:
Rekommenderad säkerhetszon är 3 meter, enligt sid 62. Utrymme för snömagasin = 0 meter
Text och Tabell från kap 7 Sidområden
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Dimensionering enligt Håndbok 017 Veg‐ og gateutforming, Norge
Steg 1 ‐ Gaende
B.2.2 Fortau ‐ Fortau er hovedlosningen for gaende, og bor vare tosidig. I boliggater med lav
trafikk og fart 30 km/t, kan gaende benytte kjorebanen eller fortau kan vare ensidig.
Fortausbredde pa 2,5 m dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjor
maskinell rydding av fortauet. I gater med mange gaende og mye sideaktivitet vil en
totalbredde pa 4 ‐ 10 m gi gode fortau.
Steg 2 – Sykkel
B.1.2.2 Sykkeltrafikk, lenker i nettet for syklende kan besta av sykkelfelt, kollektivfelt,
sykkelgater, separate sykkelveger, gang‐ og sykkelveger eller i kjorebanen blandet med annen
trafikk. Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 ‐ 30 km/t. B.2.4.4
Sykkelfelt ‐ Alle gater som inngar i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom: ADT > 4 000
eller fartsgrense 50 km/t. Fortau og gagater bor ikke innga som lenker i hovednettet for sykkel.
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Steg 3 – Kjørefelt

Figur 11 ‐ Det nedersta alternativet är aktuellt, 7,0 m körfält

Delresultat: Bredden blir G+Cf+Kf+Kf+Cf+G= 2,5+1,55+7,0+1,55+2,5=15,1 m bredd
Total sektion: G 2,5 + K 10,1 + G 2,5 = 15,1 m
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Dimensionering enl byernes trafikarealer, Danmark
Behovet av hur många körfält som behövs med hänsyn till kapaciteten hittar man i häfte 1:
Förutsättningar för den geometriska utformningen (varför den inte även ligger i val av sektion
kan man ju undra). Där framgår att en 2‐fältig gata klarar 2000‐2500 pe/h
(personbilsenheter/timma). En 4‐hältig 3000 pe/h och riktning och en 6‐fältig 4500pe/h och
riktning. Med aktuell gata som har ca 1200 f/h är det alltså inga problem med en 2‐fältig väg.
Enligt anvisningarna är det oftast situationen i korsningarna som avgör gatans kapacitet.
En 2 meter bred cykelbana har kapaciteten 2000 cy/h, och för varje ytterligare meter bredd
ökar kapaciteten med 1500 cy/h.
Går man in i det interaktiva hjälpmedlet för val av sektion så får man följande
rekommendationer beroende av behovet av tvärkontakt mellan de båda sidorna.
Utgångspunkten är måttligt stora gång‐ och cykelflöden och med enkelriktade cykelbanor.
Med hänsyn till busstrafiken på gatan bör körfältsbredden 3,25 väljas.
Det interaktiva verktyget redovisar 9 alternativa förslag mellan sektionsbredd 12 och 15 meter.
Hovedtype 5. Hastighedsklasse Middel. Dobbeltrettede veje. Veje med dobbeltsidige,
ensrettede cykelstier.
5.07
M 15,00m
Vej med cykel‐ og fodgængertrafik, og med mange krydsende fodgængere.
Forholdsvis megen tung trafik. Nogen kantstensparkering. Separat cykelsti og
fortov samt langsgående helle.
5.11
M 15,00m
Vej med cykel‐ og fodgængertrafik, og med mange krydsende fodgængere.
Separat fortov og cykelsti. Befæstet midterhelle.
5.12
M 15,00m
Vej med cykel‐ og fodgængertrafik, og med mange krydsende fodgængere. Delt
sti. Befæstet midterhelle.
5.25
M 14,00m
Vej med fodgængertrafik og stor cykeltrafik. Forholdsvis megen tung biltrafik.
Separat fortov og cykelsti.
5.27
M 14,00m
Vej med cykel‐ og fodgængertrafik. Krydsende fodgængere. Separat fortov og
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cykelsti. Midtervulst.
5.29
M 14,00m
Vej med moderat fodgænger‐ og cykeltrafik på langs, men med forholdsvis
mange krydsende fodgængere. Desuden ret megen tung biltrafik Delt sti og
befæstet midterhelle.
5.42
M 13,00m
Vej med moderat cykel‐ og fodgængertrafik. Forholdsvis megen tung biltrafik.
Delt sti.
5.43
M 13,00m
Vej med moderat fodgænger‐ og cykeltrafik. Separat fortov samt cykelbane.
Cykelbanens bredde vil kunne reduceres, og fortovsbredden forøges
tilsvarende, af hensyn til fodgængerne og til oversigten.
5.53
M 12,00m
Vej med moderat cykel‐ og fodgængertrafik. Ret megen tung biltrafik. Delt sti.
Delresultat:
Dk – a Total sektion: GC 2,75 + K 6,5 + GC 2,75 = 12,0 m
Dk – b Total sektion: G 1,75 + C 2,0 + K 6,5 + C 2,0 + G 1,75 = 14,0 m
a) väljs för att den är minst ytkrävande
b) väljs för att ge prioritet för cykeltrafik
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Dimensionering enl DIN, Tyskland
I den tyska handboken finns tecken på att man inte behöver 4 körfält om inte trafiken
överskrider 18000 f/d och 18000f/d är ingen övre gräns för 2 fältiga gator. Med 12000 f/d så
blir valet naturligt ett körfält i vardera riktningen.
Med trafikmängd mellan 10000 ‐ 15000 f/d bör cykeltrafiken separeras, men blandtrafik kan
väljas om 85‐percentilen för hastigheterna på gatan är mindre eller lika med 40 km/t. Här
antar vi att hastigheterna är högre och väljer separering med cykelfält eller cykelbana.
DTS på körbanan LBn + Pb + lbn, vilket motsvarar körbanebredden 7,5 meter + hinderfri bredd
på 0,25 meter på vardera sida, (lbn innebär att buss står vid hållplats).
Väljer vi cykelfält så bör dessa vara 1,6 meter + 0,25 m för målningen, dvs totalt 1,85 m. Man
kan gå ner till 1,25+0,25, alltså 1,55 meter. Väljs cykelbana bör den vara 2 meter bred med ett
avstånd från körbanan på 0,5 meter, alternativt 0,75 meter om det är tillåtet att
kantstensparkera bilen. Rekommenderad körbanebredd är då minst 9,7 meter, och 9,0 meter
med smala cykelfält. Vi väljer här standardbredden.
Gångbanan bör vara 2,0 meter utmed huvudgator. Avståndet mellan gångbana och cykelbana
framgår inte.
Delresultat:
De a) Total sektion alt cykelfält: G 2,0+K 9,7+G 2,0 = 13,7 meter.
De b) Totalt sektionen alt cykelbana: G 2,0+C 2,0+0,5+K 7,5+0,5+C 2,0+G 2,0 = 16,5 meter.
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Jämförelse mellan de olika ländernas tillämpningar

VGU, A
VGU, B – a

Gång/cykeldel
2,45 (G)
5,3 (GC)

Körfält
7,1
11,6

Total sektion
12,0
22,2

VGU, B – b
Norge
Danmark – a

5,3 (GC)
2,5 (G)
2,75 (G)

14,0
10,1
6,5

24,6
15,1
12,0

Danmark – b
Tyskland – a

3,75 (GC)
2,0 (G)

6,5
9,7

14,0
13,7

Tyskland – b

4,5 (GC)

7,5

16,5

Kommentar till tabell
Även i exempel 2 ger VGU stöd fösr den största och minsta totalsektionen. VGU kan medverka
till att välja fyra kf för biltrafiken.
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8.3

Exempel 3 – Uppsamlingsgata
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Rubrik
Stadsrummens
karaktär

Delrubrik
Livsrum

Beskrivning
F/IF/M/IT/T

Trafiknät
Trafikflöde

Gående

Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde
Andel

Cykel

Bil
Tung trafik
Busstrafik
Utryckningstrafik
Referenshastighet
Egenskap

Möblering
Parkering
Korsnings‐
avstånd

85‐percentil
Del av sektionsbredd

Mått
M – Samspel mellan
oskyddade och skyddade
trafikanter
Lokalnät
<50 Dh
Lokalnät
<50 Dh
Lokalnät
3000 ÅDT, 300 f/Dh
2%

40 km/tim
Träd på båda sidor

Vvvvv – antaget värde av A
&B
Vvvvv – angivet värde av
Malmö
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Dimensionering enligt VGU, person A
Steg 1, 2, 3 Bestäm Gatukaraktär, trafikförutsättningar och ref hastighet
Dessa steg motsvaras ungefär av att fylla i tabellen ovan, en gaturumsbeskrivning med ifyllda
grunddata
Steg 4 välj separeringsform för GC trafiken
Separeringsformen i VGU styrs av biltrafikens hastighet och flöde. Begreppet kvalitet används i
VGU för att beskriva konsekvenserna av vald utformning. Med det avses måluppfyllelsen för en
viss trafikantkategori utan hänsyn till andra trafikantkategorier och utan hänsyn till den
samhällsekonomiska effektiviteten. Därför kan man inte alltid i ex. vis. nybyggnadsfallet välja
”god kvalitet” utan måste väga in andra trafikantgruppers intressen och även ta hänsyn till
anläggningskostnaden.
Cykeltrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 50 km/tim och 300 b/Dh ger cykelbana god kvalitet,
cykelfält ger låg kvalitet. Vid 30 km/tim och 300 b/Dh ger cykelfält god kvalitet.
Gångtrafik
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Delresultat Diagrammet anger att vid både 30 och 50 km/tim och 300 b/Dh ger gångbana god
kvalitet.
Separeringsform mellan G & C
Separering av gående från cyklister bör alltid övervägas då de färdas i samma stadsrum. I
följande fall är separering särskilt angelägen:







om en gata har dubbel funktion som länk i ett av tätortens lokalnät för gående och
cyklister och i dess huvudnät, dvs. förbindelsen används av många gående och av
cyklister med höga krav på tillgänglighet,
om antalet gående och cyklister som samtidigt använder länken är stort: mer än 200
cyklister och 200 gående per timme eller mer än 300 cyklister och 50 gående per
timme,
om antalet gående som kan ha särskilda behov av att separeras från cyklister,
exempelvis mindre barn, äldre och funktionshindrade är större än normalt,
om sikten har låg standard på sträcka, t.ex. skymmande hinder i innerkurvor eller i
korsningar längs GC‐banan/vägen, t.ex. i anslutning till gc‐portar och tomtutfarter,
om cykeltrafiken behöver kanaliseras till stråk, t.ex. på gågator med cykeltrafik, över
torg samt i anslutning till och genom gc‐portar och över broar,
om utformningen är sådan att cyklisterna håller hög hastighet.

Delresultat GC‐trafiken på sträckan är litet, kriterierna för separation i VGU uppfylls inte
Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet
Principer för val av vägbanebredd ges i avsnitt 6.4 för gator i huvudnät respektive lokalnät.
Utformning av uppställningsfält redovisas i moment 6.4.5
6.4.4 Principer för dimensionering av lokalnätsgators vägbanor
VGU:s rekommendationer om dimensionering av lokalnätsgators vägbanor bygger på att
vägbanan ska rymma vanligt förekommande trafiksituationer och dessutom andra funktioner
som kan vara nödvändiga, t.ex. för lastning och lossning av gods, bilparkering etc.


dimensionerande trafiksituation, se avsnitt 3.3. (Stämmer inte, man måste börja i 3.2)

3.2 Dimensionerande trafiksituationer
I biltrafikens lokalnät är valet av normal DTS för en viss gata avhängigt vilka fordon som måste
kunna mötas på körbanan. I normal DTS kan även vanliga trafiksituationer ges utrymmesklass
C. På de minst trafikerade gatorna kan DTS utgöras av bara ett fordon, det mest
utrymmeskrävande som måste kunna trafikera gatan.
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3.4 Trafiksituationsmodellen
Vägbanans bredd ska rymma dimensionerande trafiksituation – DTS – vars sammansättning
beror på vägbanans funktion. Är vägbanan en länk bara i biltrafikens lokalnät eller dessutom i
något annat trafikslags nät? Dimensionerande trafiksituation består av en normal, ofta
förekommande, trafiksituation ‐ normal DTS ‐ som bör kunna hanteras bekvämt.
Normal DTS beror på bilflöde och separeringsform, till exempel:




på lokalnätsgata med måttligt flöde när cykeltrafik är separerad, möte mellan lastbil
och personbil
på lokalnätsgata med litet flöde när cykeltrafik inte är separerad, lastbil kör om eller
möter cyklist
på industrigata, två lastbilar möts vid sidan av uppställd lastbil.

Delresultat 300 ÅDT bör inte utlösa ett större behov än av LBn + Pb
3.3 Utrymmesklasser
En utrymmesklass beskriver tillgängligheten och komforten för trafikanter i trafiksituationer
som möte och omkörning på sträcka. Tre utrymmesklasser beskrivs: klass A, B och C. I del
Korsningar har utrymmesklasserna en annan innebörd.
A. Bilar framförs i egna körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GC‐banor,
trafiköar, skiljeremsor eller motriktade körfält. Gående och cyklande på GC‐bana
behöver inte anpassa sig till varandra Utrymmesklassen bedöms ge god
trygghet/säkerhet och körkomfort.
B. Bilar kan på sträcka behöva inkräkta på medriktad vägren men även på motriktade
körfält vid omkörning av cyklist. Körarean får inkräkta med högst 1 m på motriktat
körfält. Vid möte krävs hastighetssänkning. På GC‐banor krävs viss anpassning mellan
gående och cyklister. Utrymmesklassen bedöms ge mindre god körkomfort men god
trygghet/säkerhet om trafikanterna anpassar hastigheten.
C. Bilar inkräktar på motriktade körfält vid omkörning av cyklister. Vid möte mellan bilar
behövs mycket låg hastighet. Det utrymme som erbjuds bedöms ge låg körkomfort
men god säkerhet vid tillräckligt låg hastighet.
Vid ett trafikflöde på 300f/Dh och 2 % tungtrafik, förekommer 6 tunga fordon per timma. Vid
maxtimma och en riktningsfördelning blir det 4 fordon åt ena hållet och 2 åt andra hållet per
timma. Sektionen borde kunna krympas genom att gå ned till utrymmesklass B.
Delresultat DTS: G+R+LBn +Pb+R+G (A för G och B för LBn och Pb), cykeln lämnas plats genom
låg fart vid passage, enl. VGU.
Grundvärdena breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt
utrymmesklasser ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika situationer och
hastigheter beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer erfordrar vid olika servicenivåer.
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4 Grundvärden
Trafikant
Gående
Cykel
Rullstol
Pb
LBn

Bredd
0,70
0,75
0,8
1,8
2,55

Värde för speglar saknas i VGU, ett tillägg på 0,2 per fordonssida behövs vid möte mellan LBn.
Delresultat DTS: G+R+LBn +Pb+R+G (A för GC och B för LBn och Pb)
Måttsatt kedja: 0,7+0,8+2,55+1,8+0,8+0,7
Tabell 21 Sidoavstånd mellan fordon och mellan fordon och fasta hinder

DTS: G+R+LBn +Pb+R+G (A för GC och B för LBn och Pb)
Måttsatt kedja: 0,7+0,8+2,55+1,8+0,8+0,7
Utökas med mellanliggande mått.
Utökad måttkedja: h+0,7+a+0,8+a+2,55+a+1,8+a+0,8+a+0,7+h
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Tabell 22 Sidoavståndsmått tabell mellan fordon och fordon och cyklister

Den utökad måttkedjan måttsätts: h+0,7+a+0,8+0,45+2,55+0,45+1,8+0,45+0,8+a+0,7+h
40 km/tim utlöser interpolering, mellan angränsande mått/hastigheter, utrymmesklass C
saknas i 50 km/tim
Tabell 23 Mått mellan oskyddad trafikanter och mellan oskyddade trafikanter och fast hinder

Delresultat Den utökad måttkedjan komplett måttsatt:
0,25+0,7+0,25+0,8+0,45+2,55+0,45+1,8+0,45+0,8+0,25+0,7+0,25 = 9,70 meter
Steg 9 Bestäm behov av skilje‐ och sidoremsor samt eventuell typ av sidoområde
Gatan har träd på ömse sidor.
Träden antas ha en diameter på 0,3 m
DTS utökas med ett utrymme som rymmer träden.
Kontroll mot fast hinder vid 40 km/tim.
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Sidoavståndet h kollas.
h vid LBn och 40 km/tim är 0,7 (50km B+0,40 30 km B) = 0,55 meter
h vid rullstol är 0,4, avståndet mellan rullstol och lastbil i rörelse ska vara minst 0,4, distansen
med träd är större, 0,4 byts mot större mått.
Delresultat Den utökad måttkedjan komplett måttsatts:
0,25+0,7+0,25+0,8+0,4+0,3+0,55+2,55+0,45+1,8+0,55+0,3+0,4+0,8+0,25+0,7+0,25 = 11,3m
Kontroll av mått till fast hinder:
Avstånd till kantsten från LBN i rörelse 40 km/tim och körsätt B 0,15 detta uppfylls av måttet
till fast hinder, 0,55 m.
Resultatet blir:
gångdel med träd på 0,25+0,7+0,25+0,8+0,4+0,3+0,15= 2,85 och
körfält på 0,4+2,55+0,45+1,8+0,4= 5,60
Delresultat Total sektion: G2,85+K5,6+G2,85 = 11,3 meter och 5,6 meter mellan kantstenarna
Steg 11 Utvärdera möjliga gatu‐ och vägrum
Cykelfält stöd inte av VGU, det borde det göra
Måttet 5,6 m inkluderar inte speglar på LBN, det borde man lägga till
G är ersatt av Rollator, anges inte i VGU
LBn anges till 2,55, borde nog vara 2,6 med tanke på Bussar maximått
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Dimensionering enligt VGU person B
Steg 1:
Större lokalgata utan kollektivtrafik
Steg 2:
ÅDT 3000 f/d eller 300 f/Dh, cykel‐ och gångtrafik av liten omfattning. Liten andel tung trafik.
Steg 3:
40 km/h
Steg 4:
I VGU:n saknas rekommendationer för hastigheten 40 km/h. Om man i figur 4‐2 gör en
kompromiss och väljer mellan god standard i 30 km/h och mindre god standard för 50 km/h så
hamnar man på cykelfält som rekommenderad separeringsform. Separat gångbana
rekommenderas.
Steg 5:
Utrymmesklass A eftersom det är en matargatan.
Sektionsval: 2‐ fältig gata med cykelfält och gångbana samt skiljeremsor för träd mellan
körbanan och gångbanorna.






Delresultat 5a: Med hänsyn till den ringa buss‐ och lastbilstrafiken väljs DTS körbana=
C+Lb+Pb+C. Eftersom sidoavståndsmått och mellanavståndsmått saknas för 40 km/h,
så används måtten för 50 km/h och utrymmesklass B i stället för A. Detta ger måttet
0,1+0,75+0,7+2,55+0,5+1,8+0,4+0,75+0,1= 7,65 m
Delresultat 5b: Enligt tabell 6‐10 på sid 59 rekommenderas vägbanebredden 10,0
meter vid 50 km/h och 9,0 vid 30 km/h för detta fallet med god standard. Men
tabellen gäller för både huvudnät och lokalnät. Aktuell gata tillhör lokalnät och därför
kan utrymmesklassen reduceras till nivån B. Då rekommenderas 9,0 meter vid 50 km/h
och 8,5 vid 30 km/h. En kompromiss för 40 km/h blir då bredden 8,75 meter mellan
kantstenarna.
Delresultat 5c: Rekommendation för gångbanans bredd saknas, men om två rullstolar
ska kunna mötas med god kvalitet blir bredden med utrymmesklass A
0,25+0,8+0,25+0,8+0,1 = 2,2 meter

104

Steg 9
Behov av sidoremsor.
På sid 73 står lite uppgifter om trädplantering i gaturummet, bl. a vilken jordvolym som krävs
för att trädet ska må bra. Av en bild får man uppfattningen att sidoremsan bör vara 3 meter
bred för små och medelstora träd.

Enligt 5a blir körbanebredden ca 1,1 meter bredare än 5b.
Total bredd sektion 5a: G2,2+3,0+K7,7+3,0+G2,2 = 18,1 meter
Delresultat Total bredd sektion 5b: G2,2+3,0+K8,8+3,0+G2,2 = 19,2 meter
Steg 10
Uppgift för rekommenderad säkerhetszon saknas vid 40 km/h, men kan med hänsyn till texten
interpoleras till att vara 0,5‐1 meter, enligt sid 62. Utrymme för snömagasin = 0 meter
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Dimensionering enligt Håndbok 017 Veg‐ og gateutforming, Norge
Steg 1 ‐ Gaende
B.2.2 Fortau ‐ Fortau er hovedlosningen for gaende, og bor vare tosidig. I boliggater med lav
trafikk og fart 30 km/t, kan gaende benytte kjorebanen eller fortau kan vare ensidig.
Fortausbredde pa 2,5 m dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjor
maskinell rydding av fortauet. I gater med mange gaende og mye sideaktivitet vil en
totalbredde pa 4 ‐ 10 m gi gode fortau.
Steg 2 – Sykkel
B.1.2.2 Sykkeltrafikk, lenker i nettet for syklende kan besta av sykkelfelt, kollektivfelt,
sykkelgater, separate sykkelveger, gang‐ og sykkelveger eller i kjorebanen blandet med annen
trafikk. Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 ‐ 30 km/t. B.2.4.4
Sykkelfelt ‐
Alle gater som inngar i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom: ADT > 4 000 eller
fartsgrense 50 km/t. Fortau og gagater bor ikke innga som lenker i hovednettet for sykkel.
Delresultat Inget sykkelfelt behövs.
Steg 3 – Kjørefelt

Figur 12 ‐ Det översta alternativet är aktuellt, 6,0 m körfält

Delresultat Bredden blir G+Kk+Kjf+Kjf+Kk+G= 2,5+6,0+2,5=11,0 m bredd
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Dimensionering enl byernes trafikarealer, Danmark
Gatan är en lokalgata med hastighetsnivån 40 km/h. Det finns inga rekommendationer att
cykeltrafiken ska separeras, det gäller för hastighetsnivåerna över 50 km/h.
Under de förutsättningar som gäller redovisar det interaktiva verktyget följande förslag:
Hovedtype 11. Hastighedsklasse Middel og Lav .
11.01
M 11,00m
Stamvej i område med fuldstændig trafikadskillelse.
11.02
M 9,50m
Stamvej i område med trafikadskillelse, men dog med nogen fodgængertrafik mellem de
boligveje, som munder ud i vejens ene side. Beskeden cykeltrafik.
11.03
M 9,00m
Stamvej i område med trafikadskillelse, men dog med nogen fodgængertrafik. Beskeden
cykeltrafik.
Man redovisar inte sektionsförslag med trädplantering, utan nämner att normalbredden för
”skillerabat med beplantning” är 2 meter och minimimåttet är 1,5 meter.
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Dimensionering enl DIN, Tyskland
I den tyska handboken finns 6 typer av lokalgator, där 2 av gatutyperna visar två olika varianter
beroende på vilken DTS man väjer. Separat cykelbana rekommenderas då trafikmängden
överstiger 800 f/t.
Aktuell gata passar in under typ SS2 i handboken. Lämplig körbanebredd för denna typ av
lokalgata är 5,5 m om DTS är LBn+LBn och hastigheten 30 km/t eller max 40 km/t. Cyklisterna
cyklar på körbanan. En sådan bredd är lämplig på en lokalgata med trafik upp till ca 800 f/h.
Ner till 2 meters bredd, i undantagsfall 1,8 m, anges som lämpligt mått för planteringszon, men
detta är förmodligen också kopplat till att man med fördel anlägger p‐platser mellan träden.
Gångbanan bör vara 1,75 meter som smalast.
Delresultat: Total sektion: G1,75+2,0+K5,5+2,0+G1,75 = 13,0 meter.

Jämförelse mellan de olika ländernas tillämpningar

VGU, A
VGU, B – a

Gång/cykeldel
2,85 (GC)
2,2 (G) + 3,0 (plant)

Körfält
5,6
7,7

Total sektion
11,3
18,1

VGU, B – b
Norge
Danmark
Tyskland

2,2 (G)+ 3,0 (plant)
2,5 (G)
1,5 (G)
1,75 (G) + 2,0 (plant)

8,8
6,0
6,0
5,5

19,2
11,0
9,0
13,0

Kommentarer
VGU ger stöd för att blanda GC på en gemensam yta, detta ger små ytanspråk. Den danska
sektionen blandar cykeltrafik och biltrafik på samma yta. Tyska anvisningar tar ingen hänsyn i
utrymme till cykeltrafik.
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8.4

Exempel 4 ‐ Lokalgata

Rubrik
Stadsrummens
karaktär
Trafiknät
Trafikflöde

Delrubrik
Livsrum

Beskrivning
F/IF/M/IT/T

Gående

Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde:
Litet/måttligt/stort
Trafiknät
Trafikflöde
Andel

Cykel

Bil
Tung trafik
Busstrafik
Utryckningstrafik
Referenshastighet
Egenskap

Möblering
Parkering
Korsnings‐
avstånd

Mått
M – Samspel mellan oskyddade
och skyddade trafikanter
Lokalnät
<50 Dh
Lokalnät
<50 Dh
Lokalnät
1000 ÅDT, 100 f/Dh
2%

85‐percentil

30 km/tim

Del av sektionsbredd

Pb utmed ena sidan

Vvvvv – antaget värde av A & B
Vvvvv – angivet värde av Malmö
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Dimensionering enligt VGU, person A
Projekteringsgång (sid 14‐18)
Steg 1, 2, 3 Bestäm Gatukaraktär, trafikförutsättningar och ref hastighet
Dessa steg motsvaras ungefär av att fylla i tabellen ovan, en gaturumsbeskrivning med ifyllda
grunddata
Steg 4 Välj separeringsform för GC trafiken
Separeringsformen i VGU styrs av biltrafikens hastighet och flöde. Begreppet kvalitet används i
VGU för att beskriva konsekvenserna av vald utformning. Med det avses måluppfyllelsen för en
viss trafikantkategori utan hänsyn till andra trafikantkategorier och utan hänsyn till den
samhällsekonomiska effektiviteten. Därför kan man inte alltid i ex. vis. nybyggnadsfallet välja
”god kvalitet” utan måste väga in andra trafikantgruppers intressen och även ta hänsyn till
anläggningskostnaden.
Cykeltrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 30 km/tim och 100 b/Dh ger blandtrafik god kvalitet.
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Gångtrafik

Delresultat: Diagrammet anger att vid 30 km/tim och 100 b/Dh ger blandtrafik god kvalitet .
Separeringsform mellan G & C
Separering inte aktuell, resultat av ovanstående blir GC i blandtrafik. ”Vid blandtrafik använder
gång‐ och cykeltrafik körbanan om inget alternativ finns. ”sid 38 Sektion Tätort.
Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet
Principer för val av vägbanebredd ges i avsnitt 6.4 för gator i huvudnät respektive lokalnät.
Utformning av uppställningsfält redovisas i moment 6.4.5
6.4.4 Principer för dimensionering av lokalnätsgators vägbanor
VGU:s rekommendationer om dimensionering av lokalnätsgators vägbanor bygger på att
vägbanan ska rymma vanligt förekommande trafiksituationer och dessutom andra funktioner
som kan vara nödvändiga, t.ex. för lastning och lossning av gods, bilparkering etc.


dimensionerande trafiksituation, se avsnitt 3.3. (Stämmer inte, man måste börja i 3.2)

3.2 Dimensionerande trafiksituationer
I biltrafikens lokalnät är valet av normal DTS för en viss gata avhängigt vilka fordon som måste
kunna mötas på körbanan. I normal DTS kan även vanliga trafiksituationer ges utrymmesklass
C. På de minst trafikerade gatorna kan DTS utgöras av bara ett fordon, det mest
utrymmeskrävande som måste kunna trafikera gatan.
3.4 Trafiksituationsmodellen
Vägbanans bredd ska rymma dimensionerande trafiksituation – DTS – vars sammansättning
beror på vägbanans funktion. Är vägbanan en länk bara i biltrafikens lokalnät eller dessutom i
något annat trafikslags nät? Dimensionerande trafiksituation består av en normal, ofta
förekommande, trafiksituation ‐ normal DTS ‐ som bör kunna hanteras bekvämt.
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Normal DTS beror på bilflöde och separeringsform, till exempel:




på lokalnätsgata med måttligt flöde när cykeltrafik är separerad, möte mellan lastbil
och personbil
på lokalnätsgata med litet flöde när cykeltrafik inte är separerad, lastbil kör om eller
möter cyklist
på industrigata, två lastbilar möts vid sidan av uppställd lastbil.

Delresultat: 100 ÅDT bör inte utlösa ett större behov än av LBn + C
3.3 Utrymmesklasser
En utrymmesklass beskriver tillgängligheten och komforten för trafikanter i trafiksituationer
som möte och omkörning på sträcka. Tre utrymmesklasser beskrivs: klass A, B och C. I del
Korsningar har utrymmesklasserna en annan innebörd.
A. Bilar framförs i egna körfält utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar, GC‐banor,
trafiköar, skiljeremsor eller motriktade körfält. Gående och cyklande på GC‐bana
behöver inte anpassa sig till varandra Utrymmesklassen bedöms ge god
trygghet/säkerhet och körkomfort.
B. Bilar kan på sträcka behöva inkräkta på medriktad vägren men även på motriktade
körfält vid omkörning av cyklist. Körarean får inkräkta med högst 1 m på motriktat
körfält. Vid möte krävs hastighetssänkning. På GC‐banor krävs viss anpassning mellan
gående och cyklister. Utrymmesklassen bedöms ge mindre god körkomfort men god
trygghet/säkerhet om trafikanterna anpassar hastigheten.
C. Bilar inkräktar på motriktade körfält vid omkörning av cyklister. Vid möte mellan bilar
behövs mycket låg hastighet. Det utrymme som erbjuds bedöms ge låg körkomfort
men god säkerhet vid tillräckligt låg hastighet.
Vid ett trafikflöde på 100f/Dh och 2 % tungtrafik, förekommer 2 tunga fordon per timma. Vid
maxtimma och en riktningsfördelning blir det 1 fordon åt ena hållet och 1 åt andra hållet per
timma. Sektionen borde kunna krympas genom att gå ned till utrymmesklass C.
Delresultat: DTS: C+LBn+pb, gående tar mera plats än cykel, rullstol lika stor plats.
Grundvärdena breddmått för typfordon (bilar, bussar etc.), gående och cyklister samt
utrymmesklasser ger en modell för att tillsammans med breddbehovet i olika situationer och
hastigheter beskriva vilken banbredd olika trafiksituationer erfordrar vid olika servicenivåer.
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4 Grundvärden
Trafikant
Gående
Cykel
Rullstol
Pb
LBn

Bredd
0,70
0,75
0,8
1,8
2,55

Värde för speglar saknas i VGU, ett tillägg på 0,2 per fordonssida behövs vid möte mellan LBn.
DTS: C+LBn+pb
Måttsatt kedja: 0,75+2,55+1,80
Tabell 24 Sidoavstånd mellan fordon och mellan fordon och fasta hinder

Måttsatt kedja: 0,75+2,55+1,80
Utökad måttkedja: v+0,75+a+2,55+h+1,80+u
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Tabell 25 Sidoavståndsmått tabell mellan fordon och fordon och cyklister

Utökad måttkedja: v+0,75+a+2,55+h+1,80+u
Delresultat: Måttsatt utökad måttkedja: 0,1+0,75+0,4+2,55+0,4+1,80+0,1=6,1m
Steg 11 Utvärdera möjliga gatu‐ och vägrum
GC trafiken löper i blandtrafik på gatan
Måttet 6,1inkluderar inte speglar på LBN, det borde man lägga till
LBn anges till 2,55, borde nog vara 2,6 med tanke på Bussar maximått
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Dimensionering enligt VGU, person B
Steg 1: Lokalgata utan kollektivtrafik
Steg 2:
ÅDT 1000 f/d eller 100 f/Dh, cykel‐ och gångtrafik av liten omfattning. Liten andel tung trafik.
Parkering tillåten på en sida.
Steg 3: 30 km/h
Steg 4:
Cykling i blandtrafik är god standard. För gående är detta ett gränsfall vid 100 f/Dh, att vara
god standard vid 99 f/DH men mindre god standard vid 101 f/Dh. För att vara på den säkra
sidan välj att separera gångtrafiken från körbanan, men bara på ena sidan. På den andra sidan
väljs tillåten parkering.
Steg 5:
Utrymmesklass B.
Sektionsval: 2‐ fältig gata med utrymme för parkering på en sida. När lastbil/Sopbil trafikerar
gatan bör mötande trafik stanna upp, men det ska vara möjligt att det sker vid parkerat
fordon. Om två lastbilar möts bör detta ske där inget parkerat fordon står uppställt.




5a: Väljs DTS körbana= (LBn+p+p)B. Detta ger måttet 0,1+2,55+0,35+1,8+0,35+1,8=
6,95 m
5b: Enligt tabell för rekommenderade DTS för lokalgator förekommer ingen med
utrymmesklass B. Om man tar (LBn+P)A och lägger till 1,8 för parkerat fordon erhåller
man bredden 7,3 meter.
5c: Rekommendation för gångbanans bredd saknas, men om två rullstolar ska kunna
mötas med god kvalitet blir bredden med utrymmesklass B 0,1+0,8+0,2+0,8+0,1 = 2,0
meter

Delresultat: Total bredd sektion 5a: G2,0+K7,0 = 9,0 meter
Delresultat: Total bredd sektion 5b: G2,0+K7,3 = 9,3 meter
Steg 10:
Rekommenderad säkerhetszon är 0 meter, enligt sid 62. Utrymme för snömagasin = 0 meter
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Dimensionering enligt Håndbok 017 Veg‐ og gateutforming, Norge
Steg 1 ‐ Gaende
B.2.2 Fortau ‐ Fortau er hovedlosningen for gaende, og bor vare tosidig. I boliggater med lav
trafikk og fart 30 km/t, kan gaende benytte kjorebanen eller fortau kan vare ensidig.
Fortausbredde pa 2,5 m dekker minste krav til ferdselsareal og kantsteinssone, og muliggjor
maskinell rydding av fortauet. I gater med mange gaende og mye sideaktivitet vil en
totalbredde pa 4 ‐ 10 m gi gode fortau.
Steg 2 – Sykkel
B.1.2.2 Sykkeltrafikk, lenker i nettet for syklende kan besta av sykkelfelt, kollektivfelt,
sykkelgater, separate sykkelveger, gang‐ og sykkelveger eller i kjorebanen blandet med annen
trafikk. Hovednett for syklende tilrettelegges for hurtig og direkte sykling i 25 ‐ 30 km/t. B.2.4.4
Sykkelfelt‐
Alle gater som inngar i hovednett for sykkel skal ha sykkelfelt dersom: ADT > 4 000 eller
fartsgrense 50 km/t. Fortau og gagater bor ikke innga som lenker i hovednettet for sykkel.
Inget sykkelfelt behövs
Steg 3 – Kjørefelt

Figur 13 ‐ Det översta alternativet är aktuellt, 6,0 m körfält

Delresultat: Bredden blir G+Kk+Kjf+Kjf+Kk= 2,5+6,0=8,5 m bredd
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Dimensionering enl byernes trafikarealer, Danmark
Gatan är en lokalgata med hastighetsnivån 30 km/h. Det finns inga rekommendationer att
cykeltrafiken ska separeras, det gäller för hastighetsnivåerna över 50 km/h.
Under de förutsättningar som gäller redovisar det interaktiva verktyget följande förslag:

9,30m
Adgangsvej. Snævre pladsforhold.
Inga rekommendationer om planteringsytans bredd anges.
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Dimensionering enl DIN, Tyskland
I den tyska handboken finns 6 typer av lokalgator, där 2 av gatutyperna visar två olika varianter
beroende på vilken DTS man väjer. Separat cykelbana rekommenderas inte här.
Två olika alternativ passar in på denna gata beroende på vilket DTS man väljer. Med DTS
LBn+Pb och hastigheten max 30 km/h rekommenderas körbanebredden vara 4,75 m. En sådan
bredd är lämplig på en lokalgata med trafik upp till ca 400 f/h. Gatutypen betecknas som AS2.
Väljer man DTS Pb+Pb, gatutyp AS3, så är rekommenderad körbanan 4,0 meter och
hastigheten upp till 20 km/t. Trafikvolymen bör understiga 200 f/t.
Utrymmesbredden för parkerade fordon rekommenderas vara minst 1,8 m.
Gångbanan bör vara 1,75 meter eller ner till en meter som smalast. Det är svårt att tolka om
det räcker med gångbana på en sida av gatan.
Delresultat: Totalt sektion alternativ 1 : G1,75+K4,75+2,0+G1,75 = 10,25 meter
Delresultat: Total sektion alternativ 2 med gångbana på en sida: G1,75+K4,0+1,8= 7,55 meter
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8.5

Jämförelse mellan de olika ländernas tillämpningar
Gång/cykeldel

VGU, A
VGU, B – a

2,0 (G) enkelsidig

Körfält
6,1
7,0

VGU, B – b
Norge
Danmark
Tyskland – a

2,0 (G) enkelsidig
2,5 (G) enkelsidig
1,5 (G) enkelsidig
1,75 (G)

7,3
6,0
7,3
6,75

Tyskland ‐ b

1,75 (G) enkelsidig

5,8

.

Total sektion
6,1
9,0
9,3
8,5
9,3
10,25
7,55

Kommentarer
VGU ger stöd för en integrerad lösning, men också för en separerad. Norge har ett
standardvärde för G som återkommer. Danmark och Tyskland har lite bredare körfält där cykel
också ska rymmas.

Reflektioner till hela kapitlet om exempel
VGU ger stöd för en rik variation av tillämpningar. Den norska manualens logisk är enkel att
följa. Manualen är standardiserad med väg‐ och gatutyper. Den danska ger flera förslag på
sektioner som man kan förhålla sig till. Den danska manualen är ensam om att lyfta fram
anspråket från de gående att korsa gatan på sträckan mellan korsningarna. Den tyska
manualen visar exempel på tillämpningar av standardiserad typ och blandar cykel och biltrafik i
högre grad de andra manualerna.
Gemensamt för manualerna är att de fordrar god kunskap hos användaren. Den svenska
manualen kräver av användaren att hon är aktiv och kreativ i sitt arbete. I annat fall finns det
bara en enkelt trafikteknisk lösning att ta ställning till. Stadsrummet har större krav än så.
Ingen av manualerna stöder alternativ som lyfter fram närvaro och alternativ användning av
stadsrummet, fokus ligger på trafikuppgiften.
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9. ANALYS AV TRAFIKPLATSER
Förutsättningar
I det övergripande huvudnätet med stora trafikvolymer inom tätort förekommer ofta
typsektionen Motorväg eller Flerfältsväg. Långsamtgående trafik samt gång‐ och cykeltrafik är
förbjuden på Motorväg. På Flerfältsvägar är normalt gång‐ och cykeltrafiken separerad från
motorfordonstrafiken.
I dokumentet Sektion – tätort framgår att den tillåtna hastigheten är 110 km/tim på Motorväg
(nu även 120 km/tim) men att den vanligen är 70 km/tim inom tättbebyggt område. Inga
rekommendationer ges på hastighetsnivån, men det kan tolkas som att det bör i alla fall vara
en lägre hastighet på Motorvägar i tätorter än på landsbygd. 90 km/tim är dock ingen
ovanlighet på Motorvägar inom tätort. Korsningar utförs planskilt i s.k. trafikplatser.
Flerfältsvägar, minst två körfält i vardera riktningen, varierar i sektionsutformning med
avseende på trafikens storlek och sammansättning, referenshastighet och separeringsform.
Referenshastigheterna är enligt Sektion – tätort normalt 50 eller 70 km/tim.
Korsningspunkterna utförs som plankorsningar.
Trafikplatser är alltså knutet till vägtypen Motorväg.

Val av trafikplatstyp
I utformningsdokumentet Trafikplats finns ingen särskild behandling av trafikplatser inom
tätort eller tätortsnära lägen. I kapitel 2 beskrivs olika typer med varierande lösningar på av‐
och påfartsramper. I princip finns två huvudtyper av rampanslutningar, klöverbladsramper och
ruterformationsramper. Sedan kan anslutningen till sekundärvägen ske på lite olika sätt, som t
ex med två fyrvägskorsningar, två droppar eller en större cirkulationsplats.
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Några närmare rekommendationer på val av lösning saknas, eller som det står ”kan inte ges”.
Däremot skriver man att ruterrampslösningen är den minst utrymmeskrävande och oftast
billigaste lösningen. Körvägarna blir kortare och ger normalt också lägre avgasutsläpp än
klöverbladslösningen. Nackdelen är att man måste bromsa ner till mycket låg hastighet eller
stanna helt när rampen möter sekundärvägen. Vidare skrivs det att ruterrampslösning med
”droppe” och cirkulationsplats ger kapacitetsstarkare och säkrare lösningar av anslutning än
vanlig fyrvägskorsning. En nackdel med cirkulationsplatslösningen är att det krävs två broar
över motorvägen.
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Enligt beskrivningen bestäms trafikplatstypen av följande:






Referenshastighet i olika förbindelser
Trafikens storlek och sammansättning, dvs. ÅDT‐DIM och DIM‐dh
Terrängförhållandena med byggnadstekniska förutsättningar
Omgivande befintlig och planerad bebyggelse
Finansiella restriktioner

Valet av ramptyp, påfarts och avfartstyp och referenshastighet ger en hastighetsprofil för
rampen. Denna bestämmer kraven på själva rampens detaljutformning vad gäller geometri och
längder på olika delsträckor, alltså vilka ytor som tas i anspråk. Hänsyn måste dessutom tas till
höjdskillnaden så att ramperna inte blir för branta, normalt högst 5 procents lutning.
Nedan följer några exempel som illustrerar vilka skillnader i ytor som olika trafikplatser kräver
vid olika val enligt ovan. Tre olika vanliga korsningsutformningar har ritats upp med
referenshastigheterna 70‐ respektive 90 km/tim. Primär och sekundärväg är identiska för
korsningarna medan ytor för ramper, av‐ och påfartssträckor samt mellanliggande ytor skiljer
sig åt. Dessa ytor med varierande storlek är markerade i figurerna nedan.
Genom att välja en rutformad trafikplats med cirkulationsplats och hastighetsnivån 70 km/tim
på primärvägen sparas ca 46 % av ytan jämfört med klöverbladslösning och cirka 10% jämfört
med rutformad trafikplats med två fyrvägskorsningar. Väljer man hastighetsnivån 90 km/tim
och klöverbladslösning med bekväm körsätt i rampen, blir ytan för korsningen 4,7 ggr större
jämfört med rutformad lösning, cirkulationsplats och 70 km/tim på primärleden.
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9.1

Trafikplats med ruterformation och två
korsningsanslutningar

Avstånd mellan rampernas anslutning till sekundärväg och primärväg väljs till 10 m. Denna
sträcka behövs för att ge korsningarna ramp/sekundärväg en viss radie (t.ex. 8 m) samt för att
köbildning inte skall hindra utfart från andra ramper i trafikplatsen. Längder för påfart
respektive avfart från primärväg har valts enligt VGU, se tabeller nedan. För att minimera
ytåtgången sker största delen av på/avfarter parallellt med primärvägen. Vid rampernas
anslutning till sekundärväg har en extra sträcka på 20 m valts för köande bilar etc.
Avfart rak/ruter
Lin (s.59 VGU ‐ Trafikplatser)
LP (s.59 VGU ‐ Trafikplatser)
LÖ (s.59 VGU ‐ Trafikplatser)
Bromssträcka på ramp Vav=50 (s.41 VGU ‐
Trafikplatser)
Anslutning sekundärväg
Tot

VR 70
60
60
30
40

VR 90
80
160
40
40

20
210

20
340

Påfart rak/ruter
LO (s.66 VGU ‐ Trafikplatser)
LA (s.66 VGU ‐ Trafikplatser)
LU (s.66 VGU ‐ Trafikplatser)
Anslutning sekundärväg
Tot

VR 70
100
100
60
20
280

VR 90
100
125
80
20
325

Skillnaden i yta är knappt 20 % mellan de olika hastighetsnivåerna. Man spar ca 1000 kvm
mark per trafikplats med valet 70 km/tim på primärleden jämfört med 90 km/tim.
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9.2

Trafikplats med ruterformation och en
cirkulationsplats

En trafikplats med ruterutformning kan utföras med en planskild cirkulationsplats i
korsningspunkten. För att finna lämpliga mått för cirkulationsplatsen används VU 94. Tre typer
av cirkulationsplatser anges. Den största, som benämns ”normal cirkulationsplats” har en
rondellradie på minst 10 m. I fallet med en planskild större korsning krävs något större radier.
En innerradie kan sannolikt inte göras mycket mindre än 12,75 m. Enligt VU 94 (s.90) ger detta
att ytterradien skall vara 23m för att framkomligheten skall vara god för de vanliga
fordonstyperna. Cirkulationsplatsens frånfarter har radien 100m vilket anges som minsta värde
om möjligheten att accelerera ut från cirkulationsplatsen skall vara god. Tillfarterna skall enligt
VU 94 utformas som för normalkorsningar. Påfarter och avfarterna från primärvägen kan
placeras längs primärvägen. Vi har antagit att ramper kan utformas med stödmur vilket gör att
ett mellanrum mellan pamp och primärväg endast behöver vara 1 m. Samma längder på
ramperna som föregående exempel används.

Jämfört med föregående exempel sparas 8‐10% av ytan om man väljer en cirkulationsplats
som sekundärvägsansluning i stället för två fyrvägskorsningar. Även här sparar man ca 20% av
ytan om hastighetsnivån är 70 km/tim jämfört med 90 km/h.
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9.3

Trafikplats med halva klöverblad

En trafikplats som utformas med klöverblad kräver relativt stora ytor om referenshastigheten
är hög. Av stor betydelse för vilken radie klöverbladen behöver ha är vilket körsätt som sätts
som dimensionerande. Räknar man med ett mjukt körsätt och VR 90 så krävs en radie på 48 m.
Om trafikplatsen dimensioneras efter ett hårt körsätt och VR 70 så krävs en radie på 15 m.
Påfartsramper kan placeras nära klöverbladen för att minimera ytåtgången. I övrigt krävs
samma på‐ och avfartssträckor som trafikplatserna med ruterformsanslutningar.
Avfart rak/Klöver‐halvt
Lin (m)
LP (m)
LÖ (m)
(Bromssträcka ok)

VR 70
60
60
30

VR 90
80
160
40

Vmin (s.38 VGU ‐ Trafikplatser)
R (m) (s.39 VGU ‐ Trafikplatser)

25
15

35
48

Påfart rak/Klöver‐halvt
VR 70
VR 90
Vut=VR‐20 (km/h)
50
70
accelerationssträcka nedförslutning 5 %: 100 m ok för att nå Vut (s.25
VGU grundvärden)
LO
100
100
LA
100
125
LU
60
80
En extra kontroll måste göras att rampens lutning inte blir för stor. Nivåskillnaden på ca 5
meter ska tas upp mellan primärvägen och anslutningen till sekundärvägen, med en lutning på
högst 5 %. Detta innebär att rampen måste förlängas något i fallet med hastighetsnivån 70
km/h i jämförelse med utgångsläget.
Exemplet visar att trafikplatsen kan bli ca 2,5 ggr större till ytan om valet faller på hög
hastighetsstandard och bekvämt körsätt i trafikplatsen jämfört med 20 km/tim lägre standard
på primärleden och ett mindre bekvämt körsätt. Klöverbladslösningen är den mest ytkrävande
lösningen och bör därför undvikas i tätortsnära lägen.
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9.4

Reflektioner

Inom tätorter och i tätortsnära lägen där bebyggelse kan komma nära vägen inom en inte
alltför lång tidsperiod, bör VGU rekommendera ytsnåla trafikplatser. Det innebär





välj av‐ och påfartsramper enligt rutformsprincipen
välj låga referenshastigheter
förlägg ramperna mot/från sekundärvägsanslutningen så nära primärleden som
möjligt
välj den minsta möjliga cirkulationsplatslösningen som sekundärvägsanslutning
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10.

EXPERTSEMINARIETS REFLEKTIONER

Närvarande vid seminariet den 8 mars 2011 var följande personer:





























Anders Nilsson Malmö kommun
Anna Lindell Trafikverket
Astrid Bergman Trivector
Birgitta Nylander Stockholms stad
Birgitta Nilsson Stockholms stad
Catarina Holdar Tengbom
Christina Lundqvist Tyréns
Daniel Sjölund Göteborgs stad
Elin Sandberg Trafikverket
Gunnar Spaak Örebro kommun
Göran Nordberg Tyréns
Hanna Lamberg SKL
Jaafar Ibrahim Eskilstuna kommun
Jan Moberg Trafikverket
Johan Ekstrand Örebro kommun
Karin Renström Uppsala kommun
Kristoffer Tengliden Stockholm stad
Lars Thuresson Vägverket/Vectura
Leif Linderholm Trivector
Mathias Wärnhjelm Trafikverket
Mats Hermansson Sweco
Mats Pettersson Trafikverket
Mats Remgard Trafikverket
Per Strömgren KTH/Movea/Trafikverket
Roger Johansson Sweco
Stefan Krii Reinertsen
Stefan Lundberg Tyréns
Sten Sedin Tyréns

Vägledande frågeställning för expertseminariet
Seminariet inleddes med att en vägledande fråga för seminariet formulerades. Hur ska VGU se
ut för att stödja den stadsutveckling vi vill se? Efter genomgången av det utskickade
dokumentet ombads mötesdeltagarna att lyfta fram de faktorer som ansågs mest viktiga.
Följande frågeställningar lyftes:
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Information/dialog







Kommunerna upplever problem med att kommunicera och föreslå att mindre
ytkrävande lösningar behövs.
De som hör av sig och klagar är oftast en mindre grupp som vill ha bättre
framkomlighet för bilen.
Om det finns en process/handbok att luta sig mot skulle dessa frågor kunna hanteras
bättre.
Dialogprojekt för att lyfta uthållighetsfrågor till en högre nivå (politisk) behövs
(SKL/Trafikverket).
Förankra det som är bra.
Problem med acceptans med ytsnåla lösningar vilket VGU borde kunna ge bättre grund
för.

Samråd och förankring inom branschen



Dålig kommunikation inom branschen.
Danskarnas variant med att arbeta i utvecklingsgrupper kan vara bättre.

Struktur, innehåll, avgränsning










Skilja på regler och råd.
Föredrar den norska versionen.
Skilja på stad och landsbygd.
Gillar tanken med ”prickar” som i Holland där dokument kan släppas från Trafikverket
tidigare.
Ska allt finnas med?
Renodla och lyft fram det väsentliga.
För stora dokument idag.
Ska det delas i tätort och landsbygd, krav och råd.
Finns behov av diskussion med användarna vad som bör behållas och vad som bör
finnas kvar.

Hanterbarheten och användbarheten.








VGU behöver arbetas om till ett användarperspektiv.
Vi hittar aldrig några typlösningar som fungerar i Stockholm.
Fler exempel är bättre för att få idéer.
Svårt att hitta i dokumentet.
Mer webbaserad och anpassad för de som har funktionshinder för att behöva läsa den.
Talstöd, Mer bilder! Mer diagram!
Man måste inte behöva vara trafikplanerare för att kunna läsa dokumentet.
Användaren av VGU ska förutsättas ha vissa förkunskaper för att kunna använda
dokumentet, avgränsa mot kunden. Förbättrad sökfunktion. Webbaserat för att
förenkla användningen, mer bilder.
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Målgrupp



Skapa ett dokument som både stadsbyggnad och trafikkontoret kan använda och tolka
på samma sätt.
Så att det kan bli ett bra forum eller startpunkt för att inleda diskussionen med
stadsbyggnad.

Krav och råd





Ska‐ och rådsdokument utifrån Trafikverkets synvinkel.
Kunskapsdokumentet VGU behöver vårdas. Innehållet i den framtida VGU, ett krav och
ett råd.
Ger både möjligheter och risker.
VGU ska endast vara ett kravdokument och ett rådsdokument.

Layout




Tråkig layout.
Svår navigerad.
Använder hellre ARGUS.

Legitimitet



VGU som dokument är bra, står mycket bra saker där.
Bra dokument att utgå ifrån.

Arbetsgång






Arbetsgången, från uppslagsverk till operativ handbok.
Arbetsgången otydligt i VGU, kan endast användas som uppslagsverk.
Arbetsgången måste utvecklas.
Var börjar man någonstans?
Sortera i arbetsgången för lättläsbarheten

Utbildning


Satsa mer på utbildning för att kunna möta de nya kraven.

Tätortsdokument




Det gör att det saknas ett dokument som fungerar som en brygga i tätort.
Det kanske behövs ett eget dokument för tätort.
Utveckla gaturumsbeskrivningen för att undvika att få ett stort spann inom
utformningen.
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Sakkunnigt stöddokument






Behövs ett stöd i VGU för att kunna möta negativa åsikter från kommuninvånarna.
Kan det luckras upp om det blir ett kunskapsdokument istället.
Ska kanske SKL driva dokumentet istället?
Trafiktekniska föreningen?
”Plånboksfråga”?

Upphandlingsdokument


VGU ska bli ett statligt upphandlingsdokument, vilka konsekvenser får det?

Begrepp








Renodla begreppen kvalité och standard.
Vara aktsam att ändra begrepp t ex belastningsgrad till nyttjandegrad.
Begreppen god, mindre god osv är inte relevanta begrepp.
God/mindre god etc., ingen vill bygga något efter icke‐god.
Begreppen god/mindre god etc. är problematisk, tolkas på olika sätt.
Byter innebörden av orden mellan de olika versionerna.
”Standard” var från början en sammanvägning av olika kvalitéer.

Konsekvensbeskrivning



Konsekvensbeskrivning ger stöd för att välja och att välja bort.
För att skapa en bra dialog behöver konsekvensbeskrivningen bli bättre.

Bebyggelseplanering


Mer bebyggelseplanering i tätort och inte trafikplanering behöver blir tydligare i VGU.

Ortsstorlek




Ett VGU anpassat efter ortstorlek, flöde.
Ett litet flöde är inte alltid litet i alla städer.
Trafiksäkerhet och kapacitet.

Koppling mellan planeringssteg


Gränslandet mellan TRAST och VGU, behövs kanske ett mellanliggande dokument.

Planeringssprång


Sidavståndsmått, bra tabell att ha, som behöver kompletteras med t ex gångfart,
cykelfart, ange sprången där emellan. Kan det gå att slopa A/B/C?
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Projektstorlek


Det nämns inte i VGU men behöver kanske finnas med, dvs. hur man avgränsar
projektstorleken.

Integration





En integration och samspel behöver inte betyda att det blir sämre säkerhet men leder
enligt VGU till större stadsrum.
På vilket sätt är cyklister styvmoderligt behandlade? ”cyklisterna upplevs inte vara med
som ett fullvärdigt trafikslag av de intervjuade”.
I Argus var gående och cyklister ett eget kapitel.
Strukturen i VGU är svår att hantera vilket gör att egna arbetsgångar skapas och VGU
blir ett uppslagsverk.

Alla trafikslag ska synas


Mer förvirrad nu än tidigare. I Stockholm är det sällan problem med för stora
lösningar. Snarare trafikslagen som behöver diskuteras (TRAST). Tydliggöra alla
trafikslag. Cyklister måste lyftas mer.

Gående och cykel










Gång och cykeltrafikanter behöver lyftas upp mer och trafikslagens olikheter.
Det lyfts upp att det ska separeras men inte hur och vad konsekvensen blir.
Stora skillnader idag mellan storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö mellan
rekommendationerna för gång och cykel.
Kan finnas svårigheter att skapa gemensamma dokument.
Det behövs en gång och en cykeldel i nya VGU.
VGU bör dela upp på gång och cykel ‐ det är olika trafikslag.
Om man får väldigt stora mängder cyklister – det finns ibland behov av flerfältiga
cykelvägar. Behövs av kapacitetsskäl vid vissa korsningar.
Stadskärnan ska vara ett delat stadsrum, tvärs över gatan lika väl som längs med gatan.
Detta finns inte med i VGU och ger inte stöd.
Tillgängligheten för synskadade/rullstolsburna måste förbättras.

Bilperspektiv



Tydligt hur bilperspektivet är fortfarande gällande.
Vi gör prognoser för bil och bygger våra gator för prognoser för år 2030 t ex.

Kollektivtrafik


Hur kollektivtrafik kan prioriteras, bra exempel.

Spårvagn


Spårvagnar saknas.
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Sträcka & korsning



Kombinationen av sträcka, sektion och korsning.
Inte bara titta på sektion utan även ner till korsning på sträcka.

Sektion






Sektionsbredderna måste kunna vara flexibla för t ex olika delar av landet.
Möjligheten att prata om sektion är lättare i landsbygd men svårt i staden.
Fler exempel på sektioner. Motiveringar till ytsnåla lösningar.
Fler exempel på typsektioner med olika hastighet och flöde med för och nackdelar.
Ge exempel med typsektioner.

30‐gator, hur gör man


Svårt att hitta information om 30 gator eller lägre. 30 gator saknas.

Sidomått


Sidomåtten är framräknade ”baklänges” . De är inte validerade och därför kanske det
räcker med att interpolera fram nya mått.

Sektionsbredd





Var ett medvetet val att inte ha med standardgator för att inte styra in i ett val men
resultatet har blivit för stora lösningar.
Konsekvenserna finns inte beskrivna.
Det kommunala självbestämmandet är starkt (Boverket), finns dock inte tiden och
resurserna att skapa kommunala utformningsråd.
Om det finns starka krafter som driver på för vissa frågor (bilism), genom att om
frihetsgraden är stor, finns risk att vi skapa stora lösningar.

Möbleringszon




VGU är inte användbart i tätort, utrymme för t ex lastning och lossning,
möbleringszonen”.
Sidoområde och skyddsområdet problematiska begrepp i tätort.
Vägutrustning hur ska det rymmas

Nya hastighetsgränser


De nya hastighetsgränserna
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Körspårsmallarna är kvalitetssäkrade.




Problemen kan bero på att vägmärkena är felplacerade – skyltar och backspeglar på
samma höjd, finns tillräckligt med utrymme.
Kunskapen om körspårsmallarnas kvalitet varierar.
TrV har krav på sina utskick som gör att utskicken av framtagna dokument och
rekommendationer har hittills fördröjts i två år.

Alternativ


Kommunerna kanske ska välja själva, t ex typsituationer.

Trafiklagstiftning


Samspelsgator, cykelgator – trafiklagstiftningen behöver följa med bättre.

Drift och underhåll


Hur ska det skötas, framförallt från gång och cykelvägar.

Tidsavstånd


De tidsavstånds som används idag har inte med kapaciteten att göra.
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11.

SAMMANFATTANDE REFLEKTIONER

Med underlag av ”Koppling till andra dokument”, ”Granskning av VGU”, ”Intervjuer med
brukare”, ”Manualer från andra länder”, ”Analys av fyra exempel”, ”Trafikplatser” och
”Expertseminariet” så har följande SWOT sammanställts. SWOT‐en avser att belysa de styrkor,
möjligheter, svagheter och hot som denna utredning ger stöd för att lyfta fram.

Styrkor
1. Etablerat dokument med stort förtroende.
2. En gedigen process vid framtagandet. Stegvis utvecklat från Gatan, via RIGU….
3. Basdata som vilar på stabil grund
4. Respekterad avsändare

Svagheter
Generella svårigheter
5. Handboken används inte generellt inom tätort, den ger inte det stöd som efterfrågas.
6. Handboken används som uppslagsverk av en mindre grupp.
7. Koppling till långsiktighet, stadsbyggande, och stadsrum är inte tydlig. Trafiksystemet
lever ett eget liv.
8. Boken upplevs som svårtillgänglig.
9. Landsbygdens trafiksystem tas upp som plattform för stadsrummens utformning.
Relativ standard döljer absoluta kvalitetsbrister.
10. För dålig layout.
11. Målbild berörs på generell nivå men är inte tydligt tillämpad på operativ nivå i VGU
12. Avsaknad av kontinuerlig revidering.
VGUs struktur, hänvisningar och begrepp
13. Delarna är inte littererade utan har olika benämningar, detta ger svårigheter i att
hänvisa mellan delarna.
14. Hänvisningarna är inte kvalitetssäkrade.
15. Hänvisningarna är inte entydiga, kopplingen till fakta från arbetsordningarna är inte
tydlig. Fakta är spridda i dokumentet.
16. Källhänvisningar saknas.
17. Sidnumreringen i VGU skiljer sig mellan den tryckta och digitala versionen.
18. I begreppet standard verkar det ligga inbyggt en prioritering med avseende på
trafikflöden. God standard verkar följa såväl funktion som exponering. Ser inte ut att
vara kopplat till absolut kvalitet.
19. Begreppen körsätt och servicenivå är inte definierade.
Arbetsmetod och planeringsprocess
20. I arbetsmetodik anges i vilken ordning gaturummet ska byggas upp. Biltrafiken har en
dominerad roll i alla steg. Karaktär och oskyddade trafikanter har ingen prioriterad
roll i stadsrummet.
21. Många faktorer styr i en tätort. VGU:s stöd är inte entydigt, alternativen känns inte
helt rätt. Erfarenhet och samråd spelar större roll.
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22. Samråd finns nämnt på många enskilda platser i manualen. En sammanhållen process
med ett tydligt samråd saknas.
23. Planeringsprocessen är inte systematiserad med stöd av tydliga verktyg som SWOT
och värderos.
24. Planeringsprocess nämns vid namn, men ingen systematisk genomgång av hur detta
ska ske anges
25. Det är inte lätt att hitta ett entydigt stöd för val av mått, informationen är spridd.
26. Det finns flera olika begrepp för arbetsordningarna. Dessutom är arbetsordningarna
uppbyggda på mycket varierande sätt.
Utrymmeskrävande förhållningssätt
27. Nuvarande krav på medelhastighet och belastningsgrad utlöser höga krav på
framkomlighet och kapacitet i tätort.
28. Kravet på att analyser specialtransporternas utrymmesbehov utlöser stora anspråk på
utrymme.
29. Generös DTS ger för stora anspråk, god standard för alla element i DTS ger
sammantaget ett för stort mått.
30. När korsningar utformas lockar VGU till att använda klass A och kanske B. Effekten
blir stora korsningar att bilister får klass A på bekostnad av de oskyddade
trafikanterna. Klass A och B är inte def. för oskyddade trafikanter.
31. Integration behandlas inte fullt ut, utgångspunkten är separation
32. VGU skiljer inte på landsbygd och tätort vid val av dimensionerande fordons körsätt i
korsning. Schablonen för det övergripande nätet i tätort ger ett trubbigt och ibland
för utrymmeskrävande lösning.
33. Maximått saknas. Det finns ingen broms mot överdimensionering. Såväl bredd som
antal körfält kan därmed inbjuda till mer trafik och skapa större barriärer.
34. Inget exempel finns på enfältighet, exemplen är inte tydliga stadsrum.
Kompletteringsbehov
35. I tätort kan cirkulation göras i många storlekar, detta stöds inte av VGU. Det ser ut
som om cirkulation bara hör hemma i stor korsningstyp.
36. I sidoanläggningar beskrivs val av busshållplatser med avseende på biltrafikens
framkomlighet. Bussperspektivet dominerar inte detta kapitel. Dessutom är
beskrivningen av när bussgata är en fördel respektive när blandtrafik är en fördel
oklar.
37. Konsekvensbeskrivning finns nämnd på ett antal platser. Frågan är inte systematiskt
behandlad i alla arbetsordningar. En tydlig riskbedömning saknas.
38. Resonemang om kombinationen sträcka ‐ korsningar saknas, d.v.s. att breddbehovet i
korsningspunkter (gatukorsningar och/eller passager/övergångsställen med refuger)
kan vara det som också ger måttet på sträcka om man vill ha en ”rak” gata.
39. Dimensionering för gångtrafik, t ex i terminaler saknas.
40. Utformning för spårvagn saknas.
Information som bör omplaceras
41. Korsningsavstånd hör hemma i TRAST under trafiknätsuppbyggnad.
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Möjligheter
Generellt
42. Nordiskt samarbetet skulle kunna ge stöd för utvecklingsarbetet.
43. Transportstyrelsen, vilken roll ska de ha i VGU‐arbetet?
Begrepp
44.
45.
46.
47.

Referenshastighet kompletteras med en förklaring att det avser 85‐percentil.
Begreppet Fartdämpning bör ersättas av Hastighetssäkring
Begreppet Säkerhetszon bör ersättas av GC‐yta, köryta, och möbleringszon.
Begreppet Belastningsgrad bör ersättas av nyttjandegrad.

Hushållning
48. Kvalitetssäkra körspårsmallar så att projektörerna vet att de ger ett korrekt körspår. I
annat fall lägger projektören till yta. Körspårsmallarna bör ha fasta anspråk utan extra
tillägg, ingen luft i körspåren. Nu kan en meter läggas till lite varsom, för att
konstruktören ska ha ryggen fri.
49. Avfart på stadsmotorväg eller motsvarande bör utformas med längre
retardationskörfält utmed leden så att en lägre hastighetsnivå kan bli
dimensionerande för radier i anslutningar.
50. Avfart på stadsmotorväg eller motsvarande bör utformas med längre
retardationskörfält utmed leden så att en lägre hastighetsnivå kan bli
dimensionerande för radier i anslutningar. Anslutningarna blir därmed mindre
ytkrävande. Alternativt raka avfarter som slutar i traditionell korsning.
51. Hastighetsbegreppet bör kopplas till huvudgator resp. lokalnät. Samma
hastighetsnivå ger olika krav på utrymme i olika trafikmiljöer. I huvudgatan ställs
kanske högre anspråk, vid en bestämd hastighet, än vad som krävs i lokalnätet.
52. Max‐, min‐ och dilemmavärden bör diskuteras
53. Stopphållplatser tar mindre plats, bör prövas regelmässigt, de ger högre
trafiksäkerhet, tillgänglighet och fördelaktiga restidskvoter
54. Enfältiga lösningar berörs inte, är aktuella på gator med liten trafik.
Tydlighet
55. Fler illustrationer vore önskvärt. En bild säger mer än tusen ord!
56. Förenkla och förtydliga arbetsordningen för val och utformning av korsning.
57. Ta fram arbetsordningar för de vanligaste produkterna och lägg all nödvändig info i
stödjande dokument.
58. Definiera gränssnittet mot nästa steg i planeringen.
59. Belys innerstadens mått och situationer.
Utveckla
60. Råd för val av DTS i olika trafikmiljöer skulle kunna ge vägledning i valet mellan olika
dimensionerande fordon och situationer.
61. Bussen kan/bör betraktas som dimensionerande element, ur
framkomlighetssynpunkt, den kan bestämma tempo på en sträcka.
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62. Livsrumsmodellen bör ligga till grund för att ange vilket samspel som ska ske mellan
oskyddade och skydda trafikanter.
63. Utveckla gaturumsbeskrivningen så att den stödjer ett operativt arbetssätt. Koppling
till transportsstrategi, hastighetsplan och liknande dokument (TRAST synssätt bör
genomsyra VGU)
64. Inför begreppet DTSS, Dimensionerande trafiksäkerhetssituation, bör införas.
Dessutom bör begreppet som detta står för påverka VGU.
65. Inför de nya hastighetsgränserna, eller förklara hur de ska tillämpas i VGU.
66. Boverkets skallkrav ALM/HIN, ger stöd för gåendes tillgänglighet.
67. GCM‐handboken från TrV och SKL bör tömmas på fakta, dessa fakta bör arbetas in i
VGU.
68. Beskriv den stora skillnaden mellan 1/2/4 – körfält, skillnaden mellan att kunna vistas
i rummet, att kunna passera varsomhelst eller att få en kraftig barriär.
69. Trafikens allmänna tillståndslag bör redovisas för att ge stöd för korrekta värderingar.
Samband mellan hastighet och kapacitet bör lyftas fram.
70. Typlösningar för gångpassager bör lyftas fram.
71. Gångfartsgator borde studeras närmare.
72. Snöupplagsytor, avsnittet bör uppdateras.

Hot
Handboken
73.
74.
75.
76.

Handboken används inte
Kunskapen ligger dold i boken om den inte lyfts fram
Ej transparent struktur ger risk för felanvändning
Brist på information om vad som är grunden för utformning skapar osäkerhet.

Handbokens effekt
77. Fel använd kan den ge mer styrning än vägledning.
78. Biltrafikens dominans består
79. Ej balanserade särintressen kan ge stor påverkan på stadsrummen, exempelvis kan
vändplatser för sophämtning bli 21 meter i diameter.
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12.

FÖRSLAG

Villkor för utveckling av stödjande dokument för utformning av stadsrum
Trafikverket plockar ut SKALL‐kraven ur VGU. Dessa ska användas för upphandling av statlig
väg. För kommunal väg sker inte motsvarande arbete. Nedanstående förslag till utveckling
avser att omfatta en utveckling av VGU i tätort.
Åtta villkor har rubricerats (se avsnitt 7.6). Dessa villkor bedöms ha en avgörande betydelse för
hur bra stöd dokumentet kan ge vid utformning av stadsrum. De åtta villkoren beskrivs nedan.
Villkoren komplettas med mål och förslag till åtgärder.
Villkor

Villkorens Mål

Legitimitet

Dokumentet ska uppfattas som det
naturliga förstahandsvalet. Det ska
också vara utgivet och förankrat i
en eller flera myndigheter.

Förslag till åtgärder för att uppfylla
villkoren
SKL är den mest naturliga avsändaren.
Idag är SKL och TrV avsändaren.
Dokumentet utvecklas tillsammans
med Trafikverket, Transportstyrelsen
och Trafikteknsika föreningen.

Faktabaserad

Innehållet ska grunda sig på all
tillgänglig kunskap i form av
vetenskap, erfarenhet och gott
omdöme.

Referenser bör arbetas in i
skriften/erna så att källan går lätt att
härleda.

Aktuell

Publikationen ska uppdateras så
ofta att den upplevs som den mest
aktuella källan till kunskap.

Utvecklingen bör med fördel ske i
temagrupper. Varje temagrupp kan
utveckla aktuell del av dokumentet
och publicera det i den version som
föreligger, ingen fördröjning byggs in.
(Dansk förebild)

Målfokuserad

De lösningar som tas fram ska
formas och avvägas så att de fyller
sin roll i staden. Lösningen ska vara
sammanlänkad med de
ställningstaganden som tagits i den
planering som ligger tidigare,
ställningstaganden i
planeringsdokument som
trafiknätsanalys, trafikplan,
gestaltningsplan, trafikstrategi och
översiktsplan.

Gaturumsbeskrivningen utvecklas så
att den blir en samlande länk mellan
föregående planering och utformning
av stadsrummet.
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Process‐
orienterad

Lösningarna som tas fram följer en
väl strukturerad plan för förankring
och information i de grupper som
påverkar och påverkas av
lösningen.

Dokumentet bör delas i en faktadel
och en process del. Faktadelen blir en
sammanfattning av grundvärden och
dimensioneringsgrunder.
Processdelen produceras i delar där
varje del stödjer den produkt som ska
produceras. Detta ger möjlighet att
skilja på nyproduktion och anpassning
av bef. stadsrum.

Tätorts‐
orienterad

Lösningarna har tätortsfokus, såväl
med avseende på trafikslag som
stadsbyggnadsegenskaperna
karaktär, tillgänglighet, trygghet,
trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Landsbygdsnomenklatur tas bort.
Samspel, hastighet, funktion,
gestaltning etc. ska lyftas fram. Fokus
sätts på sammanvägning mellan olika
egenskaper.
Trafikslagens prioritet bör lyftas fram
gång‐, cykel, kollektiv‐, spårtrafik‐ och
biltrafik bör belysas i den ordningen.

Användar‐vänlig

Uppbyggnad, struktur, layout och
format ska upplevas som
inbjudande och lockande. Enkelhet
och tydlighet ska vara en
genomgående kvalitet i skriften.

Publiceringen bör ske i web för att
aktualitet och tillgänglighet ska säkras.
Nya förebilder för hur skriften ska se
ut lyfts fram. För processen kan
engelska manualer vara en inspiration.
Verktyg för olika analyser bör
utvecklas. (Dansk förebild)

Ytsnålhet/
Hushållning

Handboken ska ge ett tydligt stöd
för lösningar som hushållar med
resurserna, särskilt
markanvändning. Verktyg som ger
stöd för väl avvägda lösningar för
alla trafikantkategorier och
stadsbyggnadsegenskaper, ligger
väl integrerade i arbetsprocesser.
Livscykelkostnader såväl
investering, drift som underhåll tas
med i bedömningen.

Ytsnålhet bör införas som en operativ
del av arbetsprocessen. Alternativ bör
övervägas, där ytanvändning tydligt
lyfts fram. Metoder för att bedöma
investering, drift och underhåll
infogas.

Förutom de åtgärder som redovisas för att uppfylla villkoren ovan kan åtskilliga förslag till
åtgärder formuleras med stöd av SWOT‐analysens listning av styrkor, svagheter, möjligheter
och hot samt de reflektioner som avslutar flera kapitel och avsnitt i denna rapport.
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BILAGA 1: NUVARANDE ARBETSORDNING FÖR
SEKTION
Steg 1 Bestäm gatukaraktär samt nättillhörighet för gatans trafikanter
Bestäm vilken karaktär gatan har/ska ha. Gatans karaktär beror av omgivningens nuvarande
eller planerade karaktär. Beslutsunderlag hämtas bl.a. genom besök på plats.
Bestäm om vägen/gatan ingår i det övergripande huvudnätet och för vilka nät gatan i övrigt är
en länk; nät för biltrafik, kollektivtrafik, utryckningstrafik, transport av farligt gods eller gång‐
och cykeltrafik.
Bestäm restriktioner för tunga fordons storlek eller vikt, axeltryck etc. För länkar i det
övergripande huvudnätet ska normalt inte sådana begränsningar finnas.
Bestäm vilka begränsningar som finns med hänsyn till transporter av farligt gods,
motorfordonstrafikens miljöstörningar, främst buller, avgaser, vibrationer och dagvatten.
Upprätta gaturumsbeskrivning enligt TRAST, om det inte är gjort, med eventuella
kompletterande måldokument.

Steg 2 Bestäm trafikförutsättningarna
Bestäm ÅDT‐DIM för dubbelriktade trafikströmmar av bil, gång‐ och cykeltrafik, gods‐ och
kollektivtrafik och Dh‐DIM för samtliga enkelriktade trafikströmmar för biltrafik, vanligtvis
morgonens och eftermiddagens maxtimmar, se FIGUR 1‐8. Underlag för trafikanalysen ges i del
”Dimensioneringsgrunder”, kapitel 11 ”Trafikanalys”.

Steg 3 Välj referenshastighet för biltrafik
Ingångsvariabler:




Gatukaraktär (bland annat stadsrum eller urbant stadsrum), nättillhörighet
(övergripande huvudnät, övrigt huvudnät, lokalnät för resp. trafikslag) och bilflöde,
gång‐ och cykeltrafikens flöde och behov att korsa körbanan, kollektivtrafik, godstrafik
m.m.
Råd om val av referenshastighet ges i del Dimensioneringsgrunder.
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Steg 4 Välj separeringsform för att skilja gång‐ och cykeltrafik från biltrafik
och gående från cyklister
Ingångsvariabler:



Referenshastighet och bilflöde, gång‐ och cykeltrafikens nättillhörighet och flöde.
Råd om val av separeringsform ges i kapitel 4.

Steg 5 Bestäm möjliga indelningar av gatu‐ eller vägrummet. Välj
dimensionerande trafiksituationer för vägbana/‐or och övriga trafikbanor
Ingångsvariabler:





Gatukaraktär (bland annat stadsrum eller urbant stadsrum), funktionell klassificering
(övergripande huvudnät, övrigt huvudnät eller lokalnät), referenshastighet och bilflöde
samt gång‐ och cykeltrafikens flöde. Dessutom behov av utrymme för uppställning,
särskilda åtgärder för kollektivtrafik och särskilda tillgänglighetsbehov för
utryckningsfordon m.fl.
Principer för val av vägbanebredd ges i avsnitt 6.4 för gator i huvudnät respektive
lokalnät. Vid tätt liggande korsningar kan körfältsanalys erfordras för att bestämma
antalet körfält, se del ”Korsningar”. För övergripande huvudnät se även 6.1.
Behov av åtgärder för kollektivtrafik, t.ex. bussfält, hållplatser m.m. avgörs från fall till
fall. Utformning av bussfält och körbanor för buss redovisas i moment 6.4.5 och av
busshållplatser i del ”Sidoanläggningar”. • Utformning av uppställningsfält redovisas i
moment 6.4.5. och övriga utrymmen för uppställning på gatumark i kapitel 13
Biluppställning på gatumark.

Steg 6 Bestäm belysningsprinciper
Belysning av gator, vägar, gång‐ och cykelvägar, torg, platser och parker är en sammansatt
uppgift. Förutom att ett funktionellt ljus för trafikanten ska uppnås är belysningen en del av
den helhetsmiljö som skapas. Begreppet ”ljussättning” bör därför användas som ett samlande
namn där alla aspekter omfattas. Belysningen har stor rumsbildande effekt. Ljussättningen av
gaturummet ska därför ägnas särskild omsorg. Stadens rum ställer andra krav på ljussättningen
än belysning av en landsväg. I staden finns flera olika ljusanläggningar som kräver samordning
för ett bra helhetsresultat. Stolpars höjd och form och typ av armatur påverkar starkt
uppfattningen av gaturummets karaktär. Fritt stående belysning på stolpar kan ge en
uppdelning av rummet även när det är ljust. Linburen belysning ger rummet ett tak, framförallt
när det är mörkt. Stolphöjd, typ av armaturer och placering av stolpar bestäms. I
bostadsområden med liten trafik är kraven på vägbelysning främst grundade på sociala
(trygghets‐) och trivselmässiga skäl, och på den allmänna säkerhetens behov. Se även del ”Väg‐
och gatubelysning”.
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Steg 7 Bestäm principer för avvattning
Principen för avvattning av trafikytor, via ledningar eller diken, ger en tydlig signal om
gatan/vägen har tätorts‐ eller landsbygdskaraktär. Vid nyanläggning i tätort bör vattnet i första
hand ledas från fastighet direkt till LOD‐anläggning eller motsvarande. Av tradition leds dock
vattnet i stadsrum till rännstensbrunnar med ett inbördes avstånd av ca 30 m och vidare i
ledning. En variant av detta är att leda vattnet en längre sträcka i öppna ränndalar och därefter
ned i rännstensbrunnar eller till ett fördröjningsmagasin och vidare till ledningar. Ett system
där vattnet leds öppet en längre sträcka är mindre känsligt för störningar vid stora
regnmängder. Öppna ränndalar är dock i många fall ett hinder för gående med rollator,
rullstolsburna m.fl. Därför bör avrinningsgaller eller ränndalar som utan svårighet kan passeras
av personer i rullstol eller med rollator användas. Krav på fördröjning och/eller rening av
dagvatten kan ställas om gatan har mycket trafik. Vid öppen dagvattenhantering leds vattnet
via diken, ränndalar eller ledningar till dammar med en permanent (våta dammar) eller tillfällig
vattenyta. Våta dammar har ett pedagogiskt värde genom att vattnets kretslopp synliggörs. Vid
öppen dagvattenhantering bör alltid de estetiska värdena beaktas. En väl gestaltad anläggning
är ett tillskott i omgivningen. Öppen dagvattenhantering kräver stora utrymmen och kan vara
svåra att infoga i tätorter. De anläggningar som finns är vanligen en del av en park eller
grönområde. Avvattning via öppna diken hör normalt hemma i miljöer med gles bebyggelse
eller ren landsbygd. Utformning av diken beskrivs i del ”Sektion landsbygd ‐ vägrum”.

Steg 8 Undersök behov av bullerskydd och andra miljöåtgärder
Ingångsvariabler:







Omgivande bebyggelse.
Referenshastighet och bilflöde.
Behov av rening av vägdagvatten.
Behöver omgivningen skyddas mot trafikbullret ska placeringen av erforderliga
skyddsåtgärder studeras. Vid val av placering ska hänsyn tas till visuella aspekter
(stads‐ och landskapsbild) och kulturmiljöaspekter. Om utrymme och funktion för
bullerskydd behöver säkras ska det antingen placeras inom vägområdet eller servitut
ordnas på berörd fastighet, se även del Väg‐ och gatuutrustning. Saknas utrymme för
bullerskydd eller om denna lösning av andra skäl inte är möjlig är fasad‐ och
fönsteråtgärder aktuella.
Störande vibrationer kan vara ett problem, särskilt i områden där bebyggelsen och
vägen ligger på lermark. Jämn beläggning kan till viss del minska störningen. Vid
kraftiga störningar måst åtgärder som t.ex. avskärande sponter vidtas.
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Steg 9 Bestäm behov av skilje‐ och sidoremsor samt eventuell typ av
sidoområde
Ingångsvariabler:




Gatukaraktär, referenshastighet och bilflöde samt gång‐ och cykeltrafikens flöde.
Behov av bredd på skilje‐ och sidoremsor bestäms med hänsyn till påkörningsrisk för
biltrafik, skydd vid uppställda fordon, ledningar samt gåendes och cyklisters hälsa och
trevnad.
Möjliga utformningar av sidoområden redovisas i kapitel 7.

Steg 10 Kontrollera behov av snöupplag och andra utrymmen för drift och
underhåll
Ingångsvariabler:



Plogad bredd, snödjup och snöröjningsstrategi se kap. 9.
Dimensionering av snöupplag redovisas i kapitel 9 Utrymme för snöupplag.

Steg 11 Utvärdera möjliga gatu‐ och vägrum
Antingen återstår endast en möjlig utformning eller också finns flera alternativ att välja mellan.
Generellt gäller i den senare situationen att det slutliga valet bör ske med en utvärdering av de
olika utformningarnas samtliga väsentliga effekter och konsekvenser.
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BILAGA 2: FÖRSLAG TILL NY ARBETSORDNING FÖR
SEKTION
Förslag till Arbetsgång ‐ sektion
1. Fakta, fyll Gaturumsbeskrivningen med fakta
Rubrik
Stadens karaktär
Trafiknät

Delrubrik
Livsrum
Gående

Beskrivning
F/IF/M/IT/T
Huvudnät/lokalnät

Cykel

Huvudnät/lokalnät

Bil

Överordnat/Huvud/Lokaln
ät

Tung trafik
Busstrafik
Utryckningstrafik

Regional/Stom/Stadsbuss
nät
Primärt/Sekundärt nät

Referenshastighet
Möblering

Del av sektionsbredd

Parkering
Korsningsavstånd

Del av sektionsbredd
Påverkar korsnings‐
utformningen sektionen
på sträcka?

Mått
Litet/måttligt
/stort
<50/50‐
200/>200
/Dh
Litet/måttligt
/stort
<50/50‐
200/>200
/Dh
ÅDT
f/Dh
Andel
ÅDT

Km/tim
Meter bred

Egenskap
Dim fordon

2. Analys, vilka integrations eller separeringsformer bör övervägas, kontrollera
kontinuitet och sammanlänkning med kringliggande sektioner.
3. Alternativ
a. Vilka olika DTS (fordon, hastighet och servicenivå) är aktuella
b. Vilket ytterligare behov av utrymme finns, möblering, snöupplag etc.
c. Vilka olika sektioner kan formas
4. Utvärdera alternativen med avseende på
Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan,
samt belysning, avvattning, drift och underhåll
5. Justera alternativen och gör en ny utvärdering tills resultatet är tillräckligt bra.
6. Resultat – sektion
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Stödfrågor till Arbetsgång ‐ sektion
1. Fakta, fyll i en gaturumsbeskrivning med följande innehåll
i. Stadens karaktär, vilken samspelssituation passar i stadsrummet enligt
Livsrumsmodellen. Denna info hittar man i Hastighetsplan
b. Trafiknät
i. Nättillhörighet har resp. trafikslag, denna info hittar man i
Trafiknätsanalys/Hastighetsplan
ii. Dimensionerande trafikströmmarna för alla trafikslag, se
Dimensioneringsgrunder kap 11 Trafikanalys. Ange värden enligt den
nomenklatur som anges i kapitlet. Här fordras som regel
kompletterande mätningar eller bedömningar.
c. Hastighets, vilken hastighetsnivå är dimensionerande. Denna info hittar man i
Hastighetsplan
d. Egenskaper
i. Vilket platsbehov finns för näringsverksamhet på allmän plats
möblering/snö/belysning. Indata fås genom dialog om /med
näringsverksamhet / planerare/ fastighetsägare, möblering/
planarkitekt el motsvarande, snö/ drift‐ och underhåll, belysning/
belysningsansvarig
ii. Parkering utmed sträckan, vilka anspråk finns? Vilka av dem ryms
utmed sträckan. Ange om behoven finns punktvis, på ena eller bägge
sidor utmed sträckan. Angöring och parkering kräver särskild
faktainsamling. Info om hållplats kan ofta hämtas från
linjenätsutredning.
iii. Korsningsavstånd? Ange om korsningsavståndet påverkar val av
sektion.
2. Analys
a. Vilka integrations eller separeringsformer bör övervägas
i. Från bil
1. Gång, råd om val av separeringsform ges i kapitel 4, dock
gångfar, finns inte med, hastighetsberoende men inte
biltrafikflödesberoende.
2. Cykel, råd om val av separeringsform ges i kapitel 4, dock inte
sep vid < 30 km/tim, inte biltrafikflödesberoende. Råd för alla
10‐steg saknas, uppdatering med avseende på GCM‐
handboken. Cykelfältet används vid 40 och 50 km/tim.
3. Kollektiv, råd om val av separeringsform ges inte, bara en
allmän text i kap 6.4.5, bör utvecklas.
ii. Från cyklister
1. Gående, råd om val av separeringsform ges i kapitel 4, bör
uppdateras m.a.p. på hastighet och gc‐flöde.
2. Typ av cyklister, är det många som har anspråk på att cykla
snabbt.
b. Vilka olika sätt finns att tillgodose angörings‐/parkerings‐ och hållplatsbehov
i. Sammanställ de platsbehov som tagits fram, redovisa hur stort det är
och var det uppstår på sträckan. Redovisa olika samnyttjandeformer
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3. Alternativ
e. Vilken/a DTS är aktuell med stöd av analysen ovan.
f. Ange mått för DTS för all tre utrymmesklasserna (servicenivå) A, B, C. Måtten
hämtas ur tabell 3.1 och 3.2, kapitel 3.4 samt ur Grundvärden kap 2.1
g. Vilket ytterligare behov av utrymme finns, möblering. Måtten utreds separat
beroende av de behov som angetts
h. Vilken/a sektion kan formas med stöd av olika DTS och utrymmesbehov. Hela
sektionen inkl. g, c, koll, bil och möbleringszon fogas samman.
i. Redovisa alltid det mest ytsnåla alternativet samt ytterligare ett alternativ.
4. Utvärdera alternativen med avseende på
j.

Tillgänglig bredd, stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och
miljöpåverkan, samt belysning, drift och underhåll.
i. Stöd för utvärdering finns i TRAST, stöd för sammanvägning av
egenskaper

5. Justera alternativen och gör en ny utvärdering tills resultatet är tillräckligt bra.

Ytsnålhetspotential i Arbetsgång ‐ sektion
1. Fakta, fyll i en gaturumsbeskrivning med följande innehåll
a. Stadens karaktär, vilken samspelssituation passar i
stadsrummet enligt Livsrumsmodellen

b. Nättillhörighet, vilken nättillhörighet har resp. trafikslag
c. Dimensionerande trafikströmmar är, ska man
dimensionera för. Planera för den trafik staden vill eller
vill ta hand om.
d. Hastighetsnivå, vilken hastighetsnivå är
dimensionerande
e. Tillgänglighet, finns angörings‐, parkerings‐ eller
hållplatsbehov, dessutom bör tillgänglighetsanspråken i
ALM /HIN tillgodoses
f.

Vilket platsbehov finns för näringsverksamhet på allmän
plats möblering/snö/belysning
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YSL potential
Här lyfts IF och M in,
de ger
förutsättningar för
samnyttjande av
ytor.
Stöd för tydliga
avvägningar
Att sätta siffror på
alla trafikströmmar
ger bra underlag
Låg hastighet leder
till lägre separering
av G resp. C
Punktvis eller utmed
sträckan, eget behov
eller samnyttjande
lyfts fram
Stöd för medvetna
avvägningar

2. Analys
a. Vilka integrations eller separeringsformer bör övervägas
i. Från bil
1. Gång, råd om val av separeringsform ges
i kapitel 4, dock gångfart inte med,
hastighetsberoende men inte
biltrafikflödesberoende.

Mindre separering
ger lägre ytbehov

2. Cykel, råd om val av separeringsform ges
i kapitel 4, dock inte sep vid < 30
km/tim, inte biltrafikflödesberoende.
Råd för alla 10‐steg saknas, uppdatering
med avseende på GCM‐handboken.
Cykelfältet används vid 40 0ch 50
km/tim.

Mindre separering
ger lägre ytbehov

3. Kollektiv, råd om val av separeringsform
ges inte, bara en allmän text i kap 6.4.5,
bör utvecklas.

Eget utrymme för
kollektivtrafiken ger
större yteffektivitet
på systemnivå.
Mått för separering
av buss saknas
m.a.p. biltrafikflöde.

ii. Från cyklister
1. Gående, råd om val av separeringsform
ges i kapitel 4, bör uppdateras m.a.p. på
hastighet och gc‐flöde.
b. Vilka olika sätt finns att tillgodose angörings‐/parkerings‐
och hållplatsbehov
i. Sammanställ de platsbehov som tagits fram,
redovisa hur stort det är och var det uppstår på
sträckan. Redovisa olika samnyttjandeformer
3. Alternativ
g. Vilken/a DTS är aktuell med stöd av analysen ovan.
h. Ange mått för DTS för all tre utrymmesklasserna
(servicenivå) A, B, C. Måtten hämtas ur tabell 3.1 och
3.2, kapitel 3.4 samt ur Grundvärden kap 2.1
i.

Vilket ytterligare behov av utrymme finns, möblering.
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Måtten utreds separat beroende av de behov som
angetts
j.

Vilken/a sektion kan formas med stöd av olika DTS och
utrymmesbehov. Hela sektion inkl. g, c, koll, bil och
möbleringszon fogas samman.

k. Redovisa alltid det mest ytsnåla alternativet samt
ytterligare ett alternativ.
4. Utvärdera alternativen med avseende på
l.

Tillgänglig bredd, stadens karaktär, tillgänglighet,
trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan, samt
belysning, drift och underhåll.
ii. Stöd för utvärdering finns i

5. Justera alternativen och gör en ny utvärdering tills resultatet är
tillräckligt bra.

Slutsats
Den nya arbetsgången inbjuder till högre integration och lägre separation. Ytorna samnyttjas
mer i IF och lägre hastighet vid M ger lägre separation.
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BILAGA 3: NUVARANDE ARBETSORDNING FÖR
KORSNING
PROJEKTERINGSGÅNG
Projektering sker i två steg, förprojektering och detaljprojektering.

Förprojektering
Förprojekteringens mål är val av korsningstyp med antal körfält eller åtgärd och en grovt
måttsatt skiss för valt förslag innehållande principiell vägvisning, vägmarkering och viktigare
andra trafikanordningar. Förprojektering bör innehålla följande steg:

Steg 1 Bristanalys
Vid befintlig korsning bör bristanalys göras, t.ex. enligt Vägverkets rapport om bristanalys.

Steg 2 Bestäm vägtyp och nättillhörighet, gör omgivningsanalys och bestäm
referenshastigheter, se del ”Dimensioneringsgrunder”.

Steg 3 Bestäm sektioner på inkommande vägar och gc‐vägar, se kapitel 5
samt del ”Sektion tätort ‐ gaturum” och ”Sektion landsbygd ‐ vägrum”.

Steg 4 Inventera restriktioner och klarlägg förutsättningar. Exempel:
geoteknik, intrång, planbegränsningar, miljö‐ och kulturfrågor.

Steg 5 Bestäm dimensionerande trafiksituation, se kapitel 5.

Steg 6 Bestäm korsningstyp, se kapitel 5.

Steg 7 Välj åtgärder för gc‐trafik, se kapitel 5.

Steg 8 Välj åtgärder för kollektivtrafik, se del ”Sidoanläggningar”.
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Steg 9 Välj vägmärken, vägvisning och belysning, se del ”Vägmärken” och
”Väg‐ och gatubelysning”

Steg 10 Utredningsskiss.
Skissa på möjliga korsningstyper. Vid signalreglering bör fasbilder och signalplacering
bestämmas. Viktigt är att ta hänsyn till rumsbildningar och samordning av detaljer och
delelement.

Steg 11 Behov av plantering, utsmyckning och dylikt analyseras.
Steg 12 Siktkontroll, se kapitel 6.
Steg 13 Utvärdering
Om mer än en korsningsutformning är aktuell görs en utvärdering i enlighet med
objektanalysens principer. I utvärderingen ingår omgivningsanalys.

Detaljprojektering
Detaljprojekteringens mål är en bygghandling. De olika stegen i detaljprojekteringen redovisas
i kapitel 7.
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BILAGA 4: FÖRSLAG TILL NY ARBETSORDNING FÖR
KORSNING
Gaturumsbeskrivning ‐ fakta
Gaturumsbeskrivningen är länken mellan alla annan tidigare planering och den arbetsgång som
leder fram till en ny sektion. Gaturumsbeskrivningen kan ha samma struktur som
innehållsförteckningen i TRAST eller i de trafikstrategier som gjorts under senare år.
Gaturumsbeskrivningen kan byggas upp genom att fylla i följande checklista.

Principiell Arbetsgång ‐ korsning
1. Gaturumsbeskrivning ‐ Fakta, fyll i en med följande innehåll
a. Stadens karaktär, vilken samspelssituation passar i stadsrummet enligt
Livsrumsmodellen
b. Nättillhörighet, vilken nättillhörighet har resp. trafikslag
c. Hastighetsnivå, vilken hastighetsnivå är dimensionerande
d. Resor och transporter, vilka trafikströmmar är dimensionerande
e. Tillgänglighet, finns angörings‐, parkerings‐ eller hållplatsbehov
f. Vilket platsbehov finns för utökad
näringsverksamhet/möblering/snö/belysning
2. Analys, vilka integrations eller separeringsformer bör övervägas
3. Alternativ
a. Vilka olika DTS är aktuella
b. Vilket ytterligare behov av utrymme finns, möblering
c. Vilka olika sektioner kan formas med stöd av olika DTS och utrymmesbehov
4. Utvärdera alternativen med avseende på
a. Stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan,
samt belysning, avvattning, drift och underhåll
5. Justera alternativen och gör en ny utvärdering tills resultatet är tillräckligt bra.

153

YTSNÅLA TRAFIKLÖSNINGAR I TÄTORT - EN ANALYS AV VGU

Villkor

Villkorens Mål

Förslag till åtgärder för att uppfylla villkoren

Legitimitet

Dokumentet ska uppfattas som det naturliga
förstahandsvalet. Det ska också vara utgivet och
förankrat i en eller flera myndigheter.

Faktabaserad

Innehållet ska grunda sig på all tillgänglig kunskap i form
av vetenskap, erfarenhet och gott omdöme.
Publikationen ska uppdateras så ofta att den upplevs som
den mest aktuella källan till kunskap.

SKL är den mest naturliga avsändaren. Idag är SKL
och TrV avsändaren. Dokumentet utvecklas
tillsammans med Trafikverket, Transportstyrelsen
och Trafikteknsika föreningen.
Referenser bör arbetas in i skriften/erna så att källan
går lätt att härleda.
Utvecklingen bör med fördel ske i temagrupper.
Varje temagrupp kan utveckla aktuell del av
dokumentet och publicera det i den version som
föreligger, ingen fördröjning byggs in. (Dansk
förebild)
Gaturumsbeskrivningen utvecklas så att den blir en
samlande länk mellan föregående planering och
utformning av stadsrummet.

Aktuell

Målfokuserad

Process‐
orienterad

Tätorts‐
orienterad

De lösningar som tas fram ska formas och avvägas så att
de fyller sin roll i staden. Lösningen ska vara
sammanlänkad med de ställningstaganden som tagits i
den planering som ligger tidigare, ställningstaganden i
planeringsdokument som trafiknätsanalys, trafikplan,
gestaltningsplan, trafikstrategi och översiktsplan.
Lösningarna som tas fram följer en väl strukturerad plan
för förankring och information i de grupper som påverkar
och påverkas av lösningen.

Lösningarna har tätortsfokus, med avseende på trafikslag
och stadsbyggnadsegenskaperna karaktär, tillgänglighet,
trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan.

Användar‐
vänlig

Uppbyggnad, struktur, layout och format ska upplevas
som inbjudande och lockande. Enkelhet och tydlighet ska
vara en genomgående kvalitet i skriften.

Ytsnålhet/
Hushållning

Handboken ska ge ett tydligt stöd för lösningar som
hushållar med resurserna, särskilt markanvändning.
Verktyg som ger stöd för väl avvägda lösningar för alla
trafikantkategorier och stadsbyggnadsegenskaper, ligger
väl integrerade i arbetsprocesser. Livscykelkostnader
såväl investering, drift som underhåll tas med i
bedömningen.

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90
www.trafikverket .se

Dokumentet bör delas i en faktadel och en process
del. Faktadelen blir en sammanfattning av
grundvärden och dimensioneringsgrunder.
Processdelen produceras i delar där varje del stödjer
den produkt som ska produceras. Detta ger
möjlighet att skilja på nyproduktion och anpassning
av bef. stadsrum.
Landsbygdsnomenklatur tas bort. Samspel,
hastighet, funktion, gestaltning etc. ska lyftas fram.
Fokus sätts på sammanvägning mellan olika
egenskaper.
Trafikslagens prioritet bör lyftas fram gång‐, cykel,
kollektiv‐, spårtrafik‐ och biltrafik bör belysas i den
ordningen.
Publiceringen bör ske i web för att aktualitet och
tillgänglighet ska säkras. Nya förebilder för hur
skriften ska se ut lyfts fram. För processen kan
engelska manualer vara en inspiration. Verktyg för
olika analyser bör utvecklas. (Dansk förebild)
Ytsnålhet bör införas som en operativ del av
arbetsprocessen. Alternativ bör övervägas, där
ytanvändning tydligt lyfts fram. Metoder för att
bedöma investering, drift och underhåll infogas.
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Projektet ”Ytsnåla lösningar i tätort” är en kritisk granskning av VGU:s rekommendationer för utformning av stadsrum i tätort och ger förslag på förändringar av VGU. Granskningen täcker området från de minsta gaturummens
form och användning till tätortens trafikleders av- och påfartsramper.
Intervjuer har genomförts med konsulter, kommunala handläggare och myndighetspersoner för att få fram deras
synpunkter på VGU:s aktualitet och användbarhet. Manualer från Norge, Danmark, Tyskland, England och Holland
har studerats. Granskningen har sammanfattats i en SWOT-analys.
Slutsatsen av analysen är att VGU bör omarbetas med hänsyn till att kraven på stadsrummet har blivit bredare och
mer allomfattande. Åtta villkor bedöms ha en avgörande betydelse för hur bra stöd dokumentet kan ge vid utformning av stadsrum. De åtta villkoren beskrivs nedan. Villkoren komplettas med mål och förslag till åtgärder.

