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av de olika
km/t som g
 

VÄGUTREDNING –
NARP 

NINGENS 

problempu

erenshastig

g 

kumentet ”Vä
på landsbyg
äkerhet”. För

ghet att väge
n 90 – 110 k

g 

. 8.1 Biltrafik
t ”Kombinatio
nden även fo
e klart av pla

e precisera v
 delsträckorn

grundlag för v

– 

RESULTAT

unkter 

ghet 

ägutredning” 
gd ska norma
r E4 Kongbe
n bör utforma
m/t och god 

, kap. 8.1.1 K
on” att ”Hasti
ortsättningsv
anen vilken r

ilken referen
na av E4 Kon
vägstandarde

 

T OCH FÖR

anger man a
alt motsvara 
erget – Gnarp
as som en m
standard.  

Konsekvense
ighetsstanda
vis 70 km/t.” 
referenshasti

nshastighet m
ngberget – G
en? 

RSLAG 

att Målstanda
en referensh

p har man so
mötesseparer

er anges und
arden blir me
Detta måste 
ighet man ha

man har valt s
Gnarp. Var ha

arden för nat
hastighet på 
om målsättnin
rat tre- eller f

der beskrivni
ed hänsyn till 

vara ett skri
ar valt för olik

som underla
ar man valt 1

tionella 
90 – 110 km
ng för god 
fyrfältsväg m

ingen av 
 kurvor och 
vfel, men de
ka delsträcko

ag för planeri
110, 90 eller 

27 (47)

m/h 

med 

et 
or.  

ngen 
70 



 

28 (4
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2 Val av väg

Beskrivning

Ny E4 på s
om planern
delar av E4
 
Gällande V
publicerad 
vilket är ett
remissutgå

Anmärkning

Det är osäk
anslutande
en likartad 
detaljutform
 
I remissutg
hastighetsg
 

Förslag 

Kontrollera
delar av E4
dessutom u
till grund fö
 

 

VÄGUTREDNING –
NARP 

gteknisk sta

g 

sträckan Kon
na för ny E4 ä
4 mellan Hud

VGU ligger til
2004 har ma

t viktigt eleme
åvan av VGU

g 

kert om val a
e vägsträckor

standard öv
mning av traf

gåvan till ny V
gränserna. M

a om vald väg
4 söder om o
utvärdera om

ör planeringe

– 

andard 

gberget – G
är gjord på e
diksvall och S

l grund för va
an bland ann
ent i remissu

U finns viktiga

av vägteknisk
r söder om o
er längre strä
fikplatser. 

VGU har man
Man bör så lå

gteknisk stan
och norr om d
m det är möjli
n av ny E4. K

 

narp ingår so
ett likartat sät
Sundsvall. 

al av vägtekn
nat haft betyd
utgåvan till re
a ändringar v

k standard i d
och norr om g
äckor på sam

n tagit hänsy
ångt som det

ndard korres
den planerad
igt att lägga 
Kontinuitet ä

om del av en
tt som ger ko

nisk standard
dande ändrin
eviderad VGU
vad gäller kra

detalj är jämf
gällande väg
mma väg, so

yn till ny forsk
t är möjligt äv

ponderar me
de nya delstr
remissutgåv

är viktigt.  

n förnyad E4
ontinuerlig st

d. Sedan gäl
ngar av hasti
U som har ko
aven till vägte

förbar med s
sträcka. Man
m val av kor

kning, nya rö
ven ta hänsy

ed det man h
räckan av E4
an till ny VG

. Det framgå
tandard för lä

llande VGU 
ghetsgränse
ommit. I den
eknisk stand

standarden p
n bör efterstr
rsningstyp oc

ön och ändrin
yn till ny VGU

har valt för ny
4. Kontrollera
U helt eller d

år inte 
ängre 

blev 
erna, 
 nya 

dard.  

på 
räva 
ch 

ngar i 
U. 

ya 
a 
delvis 
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3 Val av typ

Beskrivning

Det är ange
2+1 trefälts
mötesfri mo
enskilda an
och G/C-tra
motortrafik

Avvikelse 

I planen är 
borde ocks
framgår int
betydelse f
på hela elle

Förslag 

Typsektion
val av vägt
området.  

4 Enstaka u

Beskrivning

I planen öp
dock att ny
förutsätts a

Avvikelse 

I VGU ange
principutfor
acceptera e
anknytning
säkerhetsp
det blir dåli
man har en
blir brutet, o

Förslag 

Enstaka utf
ge fastighe
man söka a
fastigheter 
trafiken frå
vända vid n

VÄGUTREDNING –
NARP 

psektion 

g 

ett två aktue
sväg med mi
otortrafikled.
nslutningar”. 
afik, men sam
led. 

angett typse
så vara en ge
e vilken stan
för om man k
er delar av d

en bör vara 
eknisk stand

tfarter på n

g 

ppnas det för
y väg blir anti
att ha relativt 

es att ”Nation
rmning för pr
enstaka utfa
 till ny väg vi

problem, spec
g tillpassning

n utfart och p
och man får 

farter måste 
eterna ny utfa
att reducera 
till en gemen
n utfarten åt 
nästa korsnin

– 

lla typsektion
tträcke. Det 
I VGU ”Kors
Vid mötesfri

mtidigt en läg

ektioner som
enomgående
ndard man ha
kan accepter
enna etapp. 

i överensstä
dard med det

ny väg  

r enstaka utfa
ngen 2+2 ell
hög hastigh

nella vägar b
rojektet, möte
rter från fast
ill kunna gen
ciellt vid en 2
g av fordons
planerar en p
2 räckesänd

elimineras i 
art till befintlig
antalet utfart
nsam utfart s
ena sidan ge

ng. 

ner för projek
är inte anget
sningar” är a
 landsväg ka
gre hastighe

m inte i detalj 
e standard fö
ar valt på öv
ra tomtutfarte
 

ämmelse med
t man har ell

arter från fas
ler 2+1-väg m
etsnivå.  

bör ej ha ens
esfri väg me
igheter längs

nerera långsa
2+1-väg. Tra
shastigheten 
passage geno
dar som i sig 

högsta möjli
gt vägnät elle
rter så långt d
som kan utfo
enom att inte

ktet: 2+2 fyrf
tt om det ska

angett att ”Na
an man i viss
tsstandard ä

motsvarar de
ör större dela
riga delar av
er, långsamtg

d VGU. Man 
er önskar att

stigheter läng
med mittrem

skilda anslutn
d mitträcke, 
smed vägen
amtgående t
afik till- och fr
i förhållande
om mittrems
medför extra

iga utsträckn
er till lokala v
det går geno
ormas på ett 
e bryta mittre

 

ältsväg med 
all vara möte
ationella väga
sa fall accept
än för en möt

et om är ang
r av E4 än d

v E4 i detta o
gående trafik

borde dessu
t ha på övrig

gs med ny vä
sa och räcke

ningar”. Den 
gör det komp
. Fastigheter
rafik, vilket k
rån utfarten k
e till trafiken p
an, vill det m
a olycks- och

ning. Det bäs
vägar. Om de
m att samla 
trafiksäkert s

emsan, men 

 mitträcke el
esfri landsväg
ar bör ej ha 
tera tomtutfa
tesfri 

gett i VGU. D
denna del. De
område. Det f
k och G/C-tra

utom samord
a delar av E

äg. Det föruts
e. Vägen 

valde 
plicerat att 
r med direkt 
kan vara ett 
kan resultera
på vägen. O

medföra att rä
h skaderisk. 

sta hade vari
et inte går, b
trafik från fle

sätt. Man ka
låta trafiken 

29 (47)

ler 
g eller 

arter 

Det 
et 
får 
afik 

dna 
4 i 

sätts 

a i att 
m 
äcket 
 

t att 
bör 
era 
n rikta 
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5 G/C-trafik 

Beskrivning

I planen öp
Man har int
blir antigen
hög hastigh

Avvikelse 

Olycks- och
är inte i öve
höghastigh
trafiken frå
det stor risk
får korsand
risk för att l
förbjuden o

Förslag 

G/C-trafike
kan G/C-tra
infrastruktu
med ny E4
förväntas p

6 Lokaliseri
parkerings

Beskrivning

Långväga b
Gnarp. Det
E4. Behov 
med långvä

Anmärkning

Utformning
vägutrednin
principer fö
aktuellt.  

Förslag 

Ange hur m
ha enligt kr
trafiksäkert

VÄGUTREDNING –
NARP 

på vägrene

g 

ppnas det för
te diskuterat

n 2+2 eller 2+
hetsnivå.  

h skaderiske
erensstämm
hetsväg utan 
n biltrafiken. 
k för att man
de G/C-trafik
långväga cyk
och ges goda

en bör tas om
afik förbjudas
ur, antigen i a
. Den gamla

på ny E4 är u

ng och utfo
splatser. G/

g 

bussar föruts
t verkar oklar
av rast- och 
äga trafik.  

gar 

g och antal bu
ngen. G/C-tr

ör hur G/C-tra

många buss-
raven i VGU.
t sätt. Specie

– 

en på ny vä

r att G/C-trafi
lösningar fö

+1-väg med m

en för G/C-tra
else med No
någon form 
Om man ha
 antigen får 
, speciellt dä
keltrafik kom
a alternativ. 

m hand. Där t
s på den nya
anknytning ti
 vägen kan v

utrymmet 0,7

rmning av b
/C-trafik me

sätts att ha h
rt om lokalbu
parkeringsp

usshållplatse
rafik till/från o
afik ska kunn

, rast- och pa
. G/C-trafik ti
ellt viktigt är t

äg  

ik på några s
ör långväga c
mittremsa oc

afik på ny vä
ollvisionen om
for säkerhet

ar enstaka utf
G/C-trafik i b

är man har öp
mmer att anvä

trafiken kan g
a vägen. GC-
ll befintlig vä
vara ett bra a

75 alltför knap

busshållpla
ellan hållpla

hållplatser län
ussarna ska 
platser finns m

er, rastplatse
och mellan h
na korsa ny E

arkeringsplat
ill/från och m
trafiksäker ko

sträckor ska 
cykeltrafik. D
ch räcke. Väg

g med hög h
m man har G
tsåtgärder so
farter från an

båda riktning
ppningar i m
ända den nya

ges en paral
-trafiken bör 

äg eller som s
alternativ för 
ppt, en breda

tser, rastpla
atserna. 

ngs med E4 
ha hållplatse
med jämna m

er och parker
ållplatserna 
E4 på ett traf

tser som krä
mellan hållpla

orsning av ny

kunna använ
et förutsätts 
gen förutsätt

hastighetsniv
G/C-trafik på 
om skiljer elle
ngränsande f
ar på vägren
itträcket. Det
a vägen om i

lell väg är de
ha egen, se

separat G/C-
GC-trafiken.

are sektion b

atser och 

vid Harmång
er längsmed 
mellanrum ut

ringsplatser f
måsta säkra
fiksäkert sätt

vs och vilken
tser måste u
y E4. 

nda vägrene
dock att ny v

ts dessutom 

vå är hög, oc
en 
er skyddar G
fastigheter, b
nen och/eller
t är dessutom
inte G/C-traf

etta att föred
eparat 
-väg parallel
. Där GC-tra

behövs.  

ger, Jättenda
ny eller gam

tmed ett väg

framgår inte 
as. Det sakna
t där det är 

n standard d
utformas på e

en. 
väg 
att ha 

h det 

G/C-
blir 
r man 
m stor 
fik är 

ra, då 

lt 
fik 

al och 
mmal 

nät 

av 
as 

e ska 
ett 
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7 Avstånd m

Beskrivning

På planförs
planskilda o

Avvikelse 

VGU anger
av väg, traf
beroende p
korsningar 
avståndet ä
 
Förslag 
Man borde
varandra v
korsningar 

8 Utformnin

Beskrivning

I planen an
Det är ange
avfart från 

Avvikelse 

I planen är 
möjligt ha e
överrasknin
använda pl
avfart från 

Förslag 

Man bör se
längs med 
motsvarand
etapp. Plan
kan reduce
på möjlighe
klöverramp
sekundärvä
 
Kurvatur på
på storleke

VÄGUTREDNING –
NARP 

mellan korsn

g 

slaget till ny E
och i plan. N

r krav till min
fikmängd och
på referensh
som är loka

är enbart ca 

 utvärdera o
id Harmånge
där det finns

g av korsni

g 

nges att kors
ett skissar av
E4 ritat in me

angett olika 
en standardis
ngar som ka
lanskilda kor
ny E4 har i f

e om det är m
större delar 
de korsninga
nkorsningar b
era möjlighet
eten för att a
p/direktramp,
äg. Trafikplat

å ramper vid
en av vägkorr

– 

ningar. 

E4 Kongberg
Några av dess

nsta rekomme
h referensha
astigheten. B
liserat relativ
500 m. 

m det är öns
er och vid Gn
s alternativ ti

ngar på ny 

ningar med ö
v några av de
ed mycket sn

typer plansk
serad utform
n medföra fe
rsningar på e
lera fall myck

möjligt att anv
av E4. Korsn

ar på ansluta
bör i princip u
en att fritt ku
nvända plan
 och med cir
tser av typ ru

avfart från E
ridoren i plan

get – Gnarp 
sa är ganska

enderade av
astighet. Mins
Både vid Har
vt nära varan

skligt och nöd
narp. Man bo
llknytning via

E4.  

övriga vägar
essa korsnin
näv kurvatur

kilda korsning
mning för att t
el beteenden
en höghastig
ket snäva ku

vända plans
ningsutformn

ande vägsträc
undgås. I fle

unna välja typ
nskilda ruterk
rkulationspla
uter är fördel

E4 bör inte va
nen.  

är angett ett 
a nära varan

vstånd mellan
sta avstånd ä
rmånger och
ndra, speciell

dvändigt med
orde se på m
a befintligt vä

r antingen sk
ngar. På skis
r. 

gar. Korsning
trafikanterna 
. Man bör så
hetsväg som

urvor.  

kilda korsnin
ning bör ses 
ckor på E4 n
ra fall är sido
p av planskild
korsningar, e
atser vid ankn
laktig vid ang

ara för snäva

antal korsni
dra.  

n korsningar
är angett till 7
 vid Gnarp h
lt vid Harmån

d 2 korsninga
möjligheten at
ägnät, som i 

a vara plans
serna är någ

gar bör så lå
inte ska utsä

å långt som d
m E4. Planera

ngar med en 
i sammanha

norr och söde
outrymmet be
d korsning. M
ventuellt kom
nytning av ra
göring av bus

a. Normal ku

ngar, både 

r, beroende p
750 – 1500 m

har man ange
nger där 

ar så nära 
tt reducera a
Gnarp. 

skilda eller i p
gra ramper v

ångt som det
ättas för 
det är möjligt
ade ramper v

principutform
ang med 
er om denna
egränsat, vil

Man bör därf
mbinerat med
amp till lokal/
ss. 

urvatur ställe

31 (47)

på typ 
m, 
ett två 

antalet 

plan. 
vid 

är 

t 
vid 

mning 

a 
ket 
för se 
d 

r krav 
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9 Typ av mi

Beskrivning

För nybygg
båda med 
2+1 har en

Avvikelse 

Man har an
Mittremsan
smalare än
 
I gällande V
….mittrems
belagd.  

Förslag 

Mittremsan

0 

Beskrivning

Utmed huv
landskap. S
dels på ban

Avvikelse 

Enligt styck

Förslag 

Ett sidoräc
alternativt u
 
 

VÄGUTREDNING –
NARP 

ttremsa ang

g 

gda sträckor 
mitträcke. Vi
 mittremsa p

ngett smal m
n är angett m
n 2,5 m, skall

VGU står i ka
san KAN grä

n skall vara b

Typ av s

g 

vuddelen av s
Sidoområdet
nk och dels i

ke 8.1.2 Bred

ke skulle ge 
uppfylla krav

– 

gett i typsek

har man ang
d 2+2 väg är

på 2,0 m.  

ittremsa med
med grönt, de

l den vara be

apitel 7.6 Mit
äsbesås. Typ

belagd.  

sidoräcke a

sträckan är d
t föreslås enl
skärning.  S

dd på säkerh

ett gott skyd
ven i VGU.  

 

ktionen  

gett 2 alterna
r angett mittr

d vägräcke i 
et vill säga at
elagd.  

ttremsa  ”Typ
p B2 har mittr

alternativt s

det rikligt me
ligt sektion a

Sidoräcken fö

hetszon skall

dd utmed hel

ativa typsekti
remsa med b

typsektionen
t mittremsan

p B1 har mitt
remsebredd

idoområde

d skog, en d
att röjas till up
öreslås inte s

 zonen vara 

a sträckan. Å

oner: 2+2 vä
bredd 2,5 m, 

n 2+1, med b
n inte är belag

tremsa bredd
1,5-2,5 m, m

el av sträcka
pp till 10 m b
som en gene

11 meter vid

Åtgärden bör

äg och 2+1 v
 medan man

bredd 2,0 m.
gd. Vid mittre

d > 2,5 
mitträcke och

an löper i öpp
bredd. Vägen
erell åtgärd.  

d 110 km/tim

r prövas, 

väg, 
n för 

 
emsa 

h är 

pet 
n löper 

m.  
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1 

Beskrivning

Harmånger
föroreninga
använda tä

Avvikelse  

Vid passer
antigen på 
förorening 
skyddsano
aktuellt att 
hjulet på fo

Förslag 

Man bör an
förhindra fo
tätskikt i dik
nödvändigt
 

2 

Beskrivning

Gammal E4
undantag d
av vägen h
hänsyn till 
genomgång

Avvikelse 

I handbok ”
principer lä

Förslag 

Gammal vä
för lokal-be
mera. Häns
högre. 
 

VÄGUTREDNING –
NARP 

Krav på

g 

rån är ett spe
ar från vägby
ätskikt i vägd

ing av skydd
fastigheter o
till skada för 
rdningar i till
använda hög

ordonet förbli

nvända spec
ordon från at
kena vid pas
t. Stödremsa

Anpassn

g 

4 kommer at
där ny väg by
har en standa
lokalmiljö oc
gstrafiken ka

”Vägutrednin
äggs till grund

äg bör plane
efolkningens 
syn till genom

– 

vägräcke v

eciellt skydds
ygge och från
ikena.  

dsobjekt mås
och utrustnin
skyddsobjek
ägg till att an
gkapacitetsrä
r på ett plan 

iella högkapa
t välta vid en

ssering av Ha
an utformas p

ning av gam

tt få en ny tra
yggs i samm
ard som inte 
h lokalbefolk

an reduceras

ng” anges att
d för anpass

ras att föränd
behov, som 

mgångstrafik

 

vid skyddso

sobjekt som 
n vägtrafiken

ste man hind
ng längsmed 
ktet. VGU re
nvända tätsk
äcken. Stödr
även vid def

acitetsräcke
n avkörning. 
armångerån 
på så sätt att

mmal E4 till

afikfunktion, 
a korridor so
är anpassad

kning kan pri
s.  

t gammal väg
ning av gam

dras på så s
bredd, hasti

ken kan ges 

objekt  

måste skydd
n. Man har i p

ra att avköra
vägen eller 
kommendera

kikt i dikena. 
remsan måst
formering av

n i tillägg till 
Det rekomm
och på andr

t risken för vä

ny funktion

avlastad från
om befintlig v
d till sin nya f
oriteras högr

g måste anp
mal väg till n

ätt att den ka
ghetsgräns, 
lägre priorite

das mot even
planerna ang

ande fordon o
att lasten ska
ar användnin
Som skydds
te då vara så

v räcket.   

tätskikt i dike
menderas H4-

a ställen där
ältning reduc

n  

n genomgåen
väg. Det bety
funktion som
re och hänsy

assas sin ny
ny funktion? 

an fungera ti
korsningsmö

et. G/C-trafik 

ntuella 
gett att man s

orsakar skad
a skapa 
ng av specie
såtgärd är de
å bred och fa

ena, för att 
-räcke i tilläg
r extra skydd
ceras. 

nde trafik me
yder att stora

m lokalväg, dä
yn till 

ya funktion. V

llfredsställan
öjligheter me
borde priorit

33 (47)

skall 

da, 

lla 
et 
ast att 

gg till 
d är 

ed 
a delar 
är 

Vilka 

nde 
ed 
teras 
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3 

Beskrivning

Vägutredni
också grun
ekonomisk

Avvikelse 

En success
max kostna

Förslag 

Ta höjd för
trafiksäkerh
 

VÄGUTREDNING –
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Success

g 

ngen har so
nden läggas f
t utrymme sk

siv kalkyl ska
ad för GC-tra

r max kostna
hetsåtgärder

– 

siv kalkyl  

m mål att prö
för nästa pla
ka anges.  

a ange max, 
afiken, den g

d i den succe
r som i ett se

 

öva en idé o
aneringssked

min och trol
amla vägen 

esiva kalkyle
enare skede 

m en ny väg
e, Arbetspla

ig kostnad. I 
resp. räcke 

en, i annat fa
bedöms som

sträckning. I 
nen. Tillräck

denna vägu
utmed hela d

all ryms inte d
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Påpekande nr Dokument  Längdmätning Orts‐/Vägnamn Beskrivning Dokument 
reviderat mot 

Avvikelse/ Fel/ 
Anmärkning

Förslag till åtgärd Sannolikhet 
L/M/H

Konsekvens 
Lindrig/Alvarlig

1

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Sektion ‐ hela 
sträckan

Kongberget ‐ 
Gnarp

För nybyggda sträckor har man angett 2 alternativa 
typsektioner: 2+2 väg och 2+1 väg, båda med 
mitträcke. Vid 2+2 väg är angett mittremsa med bredd 
2,5 m, medan man för 2+1 har en mittremsa på 2,0 m. 
Man har angett smal mittremsa med vägräcke i 
typsektionen 2+1, med bredd 2,0 m. Mittremsan är 
angett med grönt, det vill säga att mittremsan inte är 
belagd. Vid mittremsa smalare än 2,5 m, skall den vara 
belagd. 

VGU ‐ Sektion 
Landsbygd Fig. 7‐3 

och 7‐4 Avvikelse

Man anger för typsektionen 
att mittremsan på 2+1 väg 
skall ha räcke, och med en 
bredd på 2,0 m. Mittremsan 
skall vara belagd.  H L

2

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Sektion ‐ hela 
sträckan

Kongberget ‐ 
Gnarp

Säkerhetszon beror av hastighet. Vald är ett 
mellanting mellan 90 och 110. Släntlutningar 
stämmer ej med någon av figurerna i VGU

VGU ‐ Sektion 
Landsbygd Fig. 8‐3 

och 8‐4 Avvikelse
Ändra till rätt 
släntlutningar H A

3

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Trafikplats 
Harmånger Harmånger Ovanlig korsningsutformning Fel

Enhetlig 
korsningsutformning M A

4

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Trafikplats 
Harmånger Harmånger Felaktig kurvatur VGU Avvikelse

Utformas enligt 
kravdokument H A

5

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp Harmånger 6/700‐7/700 Korta avstånd mellan trafikplatserna VGU Avvikelse

Sänk hastigheten eller 
stäng en av 
korsningspunkterna L L

6

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Trafikplats 
Harmånger Harmånger

Gående mellan skola och bebyggelse är inte 
omhändetagen och gående riskerar att gå på nya 
E4an Fel

Arbeta igenom trafiknäten 
även för gång och cykel M A

7

Vägutredning 
E4 Kongberget ‐ 
Gnarp

Plankorsning 
Gnarp Gnarp En plankorsning förordas i Gnarp VGU Avvikelse

En planskildhet även här 
eller ta bort korsningen 
och samordna med annan M A

6.2 Specifika problempunkter



Typsektion 2+2. Fyrfältsväg med mitträcke.   Typsektion 2+1. Trefältsväg med mitträcke.   

Sammanfattning av kommentarer till 
Sträckan kopia
Sida: 1

Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:00:24 
1 För nybygda sträckor har man angett 2 alternativa typsektioner: 2+2 väg och 2+1 väg, båda med 
mitträcke. Vid 2+2 väg är angett mittremsa med bredd 2,5 m, medan man för 2+1 har en mittremsa på 2,0 
m. Man har angett smal mittremsa med vägräcke i typsektionen 2+1, med bredd 2,0 m. Mittremsan är 
angett med grönt, det vill säga att mittremsan inte är belagd. Vid mittremsa smalare än 2,5 m, skall den vara
belagd. 
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:00:20 
1 För nybygda sträckor har man angett 2 alternativa typsektioner: 2+2 väg och 2+1 väg, båda med 
mitträcke. Vid 2+2 väg är angett mittremsa med bredd 2,5 m, medan man för 2+1 har en mittremsa på 2,0 
m. Man har angett smal mittremsa med vägräcke i typsektionen 2+1, med bredd 2,0 m. Mittremsan är 
angett med grönt, det vill säga att mittremsan inte är belagd. Vid mittremsa smalare än 2,5 m, skall den vara
belagd. 
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:00:27 
2 Säkerhetszon beror av hastighet. Vald är ett mellanting mellan 90 och 110. Släntlutningar stämmer ej med 
någon av figurerna i VGU
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:00:16 
2 Säkerhetszon beror av hastighet. Vald är ett mellanting mellan 90 och 110. Släntlutningar stämmer ej med 
någon av figurerna i VGU
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:03:03 
3 Ovanlig korsningsutformning
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:03:58 
5 Kort avstånd mellan korsningspunkterna
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:12:05 
6 Gående mellan skola och bebyggelse är inte omhändetagen och gående riskerar att gå på nya E4an
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:03:33 
4 Felaktig kurvatur
 
Författare: CHAT Ämne: Anteckning Datum: 2012-02-08 13:12:33 
7 En plankorsning förordas i Gnarp
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Trafiksäkerhetsgranskning ska införas som en 
trafiksäkerhetsförbättrande åtgärd på det svenska 
TEN-vägnätet. Beslut om detta har tagits i alla 
berörda instanser. Som ett led i implementeringen 
av TS-granskningen genomförs denna TS-gransk-
ning av en Vägutredning.  
 
Avsikten med TS-granskningen är dels att åskådlig-
göra granskningsmetoden i en tillämpning i ett av 
Trafikverkets vanliga planeringsskeden så att ett 
exempel skapas på hur en sådan granskning kan 
ske, dels görs granskningen för att ge operativt 
stöd till att inrikta nästa planeringsskede, Arbets-
planen.  
 
TS-granskningen för berört projekt är utförd enligt 
den inriktning som anges i EU-direktiv, Svensk lag, 
förordning och föreskrift. Svenska manualer och 
godkända granskare finns ännu inte. TS-gransk-
ningen är därför gjord enligt norsk och dansk 
förebild och med svenska revisorer examinerade i 
Norge och Danmark. 
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