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Läsanvisning 
I Vägar och gators utformning, VGU, ingår förutom Övergripande krav, krav och råd även Begrepp och 

grundvärden, Exempelsamling Vägmärken samt ett antal vägmarkeringsritningar. 

Metodbeskrivningar, arbetsmetodik, bakgrundskunskap och utdrag ur föreskrifter finns inte längre 

med i VGU. Definitioner har flyttats till ”Vägar och gators utformning – Begrepp och grundvärden”. 

Indelningen i rubriker är samma i ”Krav för vägar och gators utformning” och ”Råd för vägar och 

gators utformning”. Under vissa rubriker finns det tillhörande innehåll endast i ”Krav för vägar och 

gators utformning” och under vissa endast i ”Råd för vägar och gators utformning. För tydlighetens 

skull visas ändå alla rubriker i ”Krav för vägar och gators utformning” och ”Råd för vägar och gators 

utformning” vilket innebär att det förekommer rubriker utan innehåll.  

I vissa fall anges i regelverket ”endast efter väghållarens godkännande” (eller en motsvarande 

formulering). Denna typ av avsteg beslutas i det enskilda projektet. 
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1 Vägens funktion 

1.1 Allmänt 
Vägar ska utformas i harmoni med omgivande landskap och bebyggelse samt erbjuda en säker och 

förutsägbar miljö för trafikanterna. Utformningen ska också sträva efter att begränsa vägens fysiska 

intrång med hänsyn till värden i kultur- och naturmiljön. 

Vägmiljöns totala utformning ska stödja den referenshastighet som valts så att fordonsförare väljer att 

köra trafiksäkert med rätt hastighet. Vid nybyggnad ska vägar utformas för att under normala 

trafikförhållanden, bra siktförhållanden och barmarksväglag kunna trafikeras säkert och bekvämt i 

den valda referenshastigheten (VR). 

Av funktionella skäl i kombination med miljö- och säkerhetsaspekter bör en vägs utformning utgå 

från följande: 

 Vägen ska inte inbjuda till högre hastigheter än vald referenshastighet.  

 En jämn utformning anpassad till avsedd hastighet bör eftersträvas, bland annat genom en 

konsekvent och rytmisk linjeföring. 

 Gällande krav på hållbarhet, funktion och skönhet ska uppfyllas genom att 

- Konstbyggnader utformas väl anpassade till sitt platsspecifika läge. 

- Medvetna val av utrustning och material som t.ex. beläggning, belysning och växtlighet. 

 Förutsättningar ska skapas för så kallad sparsam körning. Detta kan exempelvis ske genom: 

- Goda siktförhållanden som medger möjlighet att planera körningen.  

- Att korsningspunkter anläggs så att retardation sker i motlut och acceleration i medlut. 

- Att höjning av högsta tillåtna hastighet sker i medlut och att sänkning sker i motlut. 

1.2 Livslängd och dimensionerande 

trafikmängd 
Vid nybyggnad ska vägar utformas så att krav avseende servicenivå uppfylls vid den trafikmängd som 

förväntas trafikera vägen under dimensionerande timme (DH-Dim) och maxtimme (DH-Max) det 

20:e året efter dess öppnande. Undantag kan godtas om investeringen bedöms vara 

samhällsekonomiskt lönsam, dock endast efter TrVs godkännande. 

Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med tillräcklig kapacitet för en tidsperiod 

motsvarande den valda tekniska livslängd förbättringen dimensioneras för vilket normalt bör 

vara inom intervallet 10 till 20 år. 

Dimensionerande timme (DH-Dim) bör motsvara den 200:e mest trafikerade timmen under året. 

Dimensionerande maxtimme (DH-Max) bör motsvara den 30:e mest belastade timmen under 

året. Undantag från ovan kan gälla för exempelvis turistvägar där dimensionerande trafik får 

avgöras från fall till fall. 

Saknas underlag kan DH-Dim och DH-Max överslagsmässigt för statliga vägar och 

tätortsgenomfarter antas uppgå till 9,5 % respektive 12,5 % av ÅDT. 
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1.3 Servicenivå 
Vid nybyggnad av en väg ska servicenivån uttryckt som belastningsgrad (b) under dimensionerande 

timme (DH-Dim) i alla delar av väganläggningen uppfylla värden enligt Tabell 1.3-1 nedan.  

 

Tabell 1.3-1 Servicenivå 

 Önskvärd                                                            Godtagbar 

servicenivå                                                         servicenivå *)**) 

Motorväg VR 120 b ≤ 0,4                                                                                - 

Övriga vägar b ≤ 0,8 / Medelreshastighet ≥ VR -10 km/tim ***)            b < 1,0 

Korsning typ A-C/F b ≤ 0,6                                                                            b < 1,0 

Korsningstyp D b ≤ 0,8                                                                            b < 1,0 

Korsning typ E b ≤ 0,8                                                                            b < 1,0 

Trafikplats b ≤ 0,8                                                                            b < 1,0****) 

*) Endast efter TrVs godkännande. Anläggningen kan få förkortad livslängd.  

**) Belastning ≥ 1,0 kan godtas efter TrVs godkännande om investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 

***) Avser hastighetsreduktion för personbilstrafik på grund av tät trafik. 

****) Köbildning får dock inte påverka primärvägen. 

 

Under maxtimtrafik (DH-Max) får belastningsgraden inte överstiga 1,0. Även här kan undantag godtas 

efter TrVs godkännande om investeringen ändå bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 

Belastningsgrad (b) avser graden av kapacitetsnyttjande. 

Vid översättning från HCM 2010 kan servicenivå C antas motsvara belastningsgrad 0,5, nivå D 

belastningsgrad 0,7 och nivå E belastningsgrad 0,8.  HCM 2010 bör dock användas med 

försiktighet eftersom kapaciteten kan skilja sig väsentligt åt mellan USA och Sverige för samma 

anläggningstyp och liknande trafikmiljö. En uppdatering av ”Beräkning av KAPACITET, 

KÖLÄNGD, FÖRDRÖJNING i vägtrafikanläggningar”, TV 131, sker för närvarande och kommer 

ut i form av en ny kapacitetsmanual för Sverige under december 2012. 

1.4 Tillgänglighet 
Vägar ska utformas så att de är tillgängliga för de trafikanter och typfordon vägen är avsedd för.  

 Funktionella förbindelser ska utformas för Bb, Lps samt vara möjliga att trafikeras med Lspec. 
Hänsyn ska även tas till eventuell förekomst av dispenstrafik. 

 Vägar som inte utgör funktionella förbindelser ska dimensioneras för vanligt förekommande 
fordon. 

 Gånganläggningar och deras korsningar med vägar med biltrafik ska kunna användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga.   

 Cykelvägar i lokalnät ska vara användbara för cyklister i alla åldersgrupper. 

1.4.1 Fria rummet 

1.4.1.1 Fri höjd 

Den fria höjden över en väg med biltrafik får inte understiga värden enligt Figur 1.4-1 nedan. Undantag 

gäller för vägar som inte trafikeras av lastbilar och/eller långfärdsbussar. Dessa får dimensioneras för 

förekommande fordon plus 0,2 m marginal.  
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För att skydda vissa typer av konstruktioner, skyltar, installationer, korsande ledningar mm gäller 

särskilda krav som medför att större höjd kan behövas. Även elsäkerhetskrav kan medföra att det 

behövs större höjd.  

 

 

 

Figur 1.4-1 Fri höjd 

 

 Fri höjd över cykelväg bör uppgå till minst 2,5 m. 

 Fri höjd över gångbana bör uppgå till minst 2,5 m men kan lokalt minskas till 2,2 m vid 

exempelvis vägmärke. 

 Fri höjd över ridväg bör uppgå till minst 3,0 m. 

 

Drift och underhåll medför dock att det normalt behövs större fri höjd än ovan angivna. 

På vägar med små konkava vertikalkurvor som dimensioneras för lastbil eller buss, ska den fria höjden 

ökas med värden enligt Tabell 1.4-1 nedan. 

 

Tabell 1.4-1 Höjdtillägg vid små konkava vertikalkurvor 

RV 100 - < 200 RV 200 - < 300 RV300 - 700 

0,15 m 0,1 m 0,05 m 

 

1.4.1.2 Frigångshöjd 

På vägar som dimensioneras för lastbil typ Lspec ska detta typfordon med en frigångshöjd på 0,2 m 

kunna passera med minst 0,05 m marginal.  

Vid korsande av järnväg i plan (plankorsning) ska en lastbil av typ Lspec med en frigångshöjd på 0,2 m 

kunna passera med minst 0,1 m marginal.    

 För bestämning av frigångshöjd för Lspec kan ett förenklat typfordon enligt Figur 1.4-2 nedan 

användas. Frigångshöjd 0.2 m avser höjd mellan underredets lägsta punkt och vägbana på plan 

mark.  

 

 

Figur 1.4-2 Frigångshöjd 
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1.4.1.3 Fri bredd 

Hinderfri bredd inklusive bredden på eventuell vägren, dvs. mellan körbanekant och hinder, får inte 

understiga värden enligt Figur 1.4-3 och Tabell 1.4-2 nedan. Avser både till höger och vänster i 

färdriktningen. Kraven avser tillgänglighet för biltrafik. Större mått kan behövas för att ge utrymme 

för gång- och cykeltrafik. Även krav avseende utrymme för vägmarkering, säkerhetszon samt drift- och 

underhållsaspekter medför att det normalt behövs större mått än de som anges nedan. 

 

Tabell 1.4-2 Fri bredd 

 

Figur 1.4-3 Fri bredd 

 

Anm 1) Vid ombyggnad av befintlig 9 m väg till mötesfri väg får måttet b mellan körbana och mitträcke 

minskas till ≥ 0,35 m.  

Anm 2) I tunnlar med VR ≥ 100 får måttet c mellan vänster körbanekant och tunnelbarriär minskas 

till ≥ 1,0 m.  

Anm 3) För vägmärken gäller särskilda krav, se Transportstyrelsens föreskrifter. 

1.4.2 Korsningar 

1.4.2.1 Landsbygd 

Korsningar på funktionella vägförbindelser ska normalt utformas för typfordonen Lps, Bb och kunna 

trafikeras med Lspec. Utrymmesklass A eller B för Lps och Bb ska normalt tillämpas vid 

körfältsbredder ≥ 3,0 m. Utrymmesklass B bör tillämpas om korsande gång- och cykeltrafik 

förekommer. Utrymmesklass C i sekundärväg får tillämpas vid låga trafikflöden på sekundärvägen 

(korsningstyp A). I cirkulationsplatser ska Lspec kunna passera med som lägst utrymmesklass D.  

Dimensionerande typfordon för korsningar på övriga statliga vägar (ej funktionella förbindelser) 

bestäms från fall till fall. Utrymmesklass B får normalt tillämpas. Efter TrVs godkännande kan även 

utrymmesklass C godtas vid låga flöden. 

  

VR a (m) b (m) c (m) 

30 0 0,3 0,3 

40 0 0,4 0,4 

60 0.25 0,5 0,75 

80 0.25 0,5 1,0 

100  0,5 1,5 

110  0,5 2,0 

120  0,5 2,0 
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1.4.2.2 Tätort 

Korsningar mellan en statlig väg och en kommunal gata eller enskild väg ska för genomgående trafik 

normalt dimensioneras för typfordonen Lps och Bb utrymmesklass A eller B. Utrymmesklass B ska 

normalt tillämpas om korsande gång- och cykeltrafik förekommer samt i signalreglerade korsningar. I 

cirkulationsplatser ska Lspec kunna passera med som lägst utrymmesklass D. Dimensionerande 

typfordon för svängande trafik bestäms från fall till fall. 

 Signalreglerade korsningar bör dimensioneras för Lbn utrymmesklass A och Lps utrymmesklass 

B i samtliga trafikrörelser. Vid separatreglering av vänstersvängande trafik bör typfordonen Pb 

och Lps samtidigt kunna göra vänstersväng i motriktade tillfarter i primärväg. 

I överkörningsbara cirkulationsplatser som trafikeras av buss i linjetrafik bör bussar kunna 

passera utan att behöva trafikera den förhöjda delen. 

Korsningar inom övrigt kommunalt huvud- och lokalnät sker enligt kommunala beslut. 

Längdbegränsningar på fordon kan förekomma inom vissa områden. 

Vid dimensionering av korsningar behöver stora fordons krav på framkomlighet vägas mot cyklisters, 

gåendes och särskilt funktionshindrades krav på säkerhet och framkomlighet. 

1.5 Trygghet 
Vid utformning av vägar för gång- och cykeltrafik ska trygghet för gående och cyklister beaktas.  

Gång- och cykelportar bör om möjligt utformas med fri sikt genom porten. I tätortsnära miljöer 

bör de dessutom förses med belysning. Högt buskage mellan gång/cykelytor och en intilliggande 

väg med biltrafik bör undvikas. På friliggande gång/cykelvägar bör eventuell belysning täcka 

minst 5 m utanför gång/cykelvägen. 

1.6 Vägarkitektur 
Inför utformning av en väg ska mål formuleras utifrån platsens specifika förutsättningar och de 

förväntningar som finns. Målen ska ge en gemensam bild av önskat resultat. 

Vid utformningen av vägen ska hänsyn tas till estetiska värden. Detta ska formuleras i ett 

gestaltningsprogram eller i en gaturumsbeskrivning. 

Gestaltningsprogram eller gaturumsbeskrivning ska upprättas i alla projekt. Omfattningen av 

programmet avgörs av omgivningens känslighet och projektet storlek.  

En landskapsanalys bör ligga till grund för gestaltningsprogram. 

Gestaltningsprogram i större projekt bör behandla lokalisering och utformning av trafikplatser 

och korsningar, vägmärken och -markeringar, belysning, placering och formgivning av broar, 

stödmurar, bullerskärmar, viltstängsel, eventuell färgsättning av broar och räcken, 

terrängmodellering, sidoområden och plantering, rastplatser inkl. utrustning osv. I mindre 

projekt bör innehållet anpassas till de för projektet relevanta aspekterna.   

Gestaltningsprogram eller gaturumsbeskrivning bör följa angivna krav på tillgänglighet för 

personer med nedsatt rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga. 
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2 Säkerhet vid användning  
Vid utformning av vägar ska säkerhet för trafikanter och omgivning beaktas. 

2.1 Olycksförebyggande åtgärder 

2.1.1 Skyddsavstånd mellan väg och järnväg 
Avstånd mellan en väg och en järnväg (vägbanekant och spårmitt) ska som minst uppgå till mått enligt 

Tabell 2.1-1 nedan. Är skyddsavståndet mindre än 15 m och vägen är belägen högre än järnvägen ska 

skyddsavståndet ökas med minst 1,5 gånger höjdskillnaden.  

Måtten kan minskas om särskilda skyddsåtgärder vidtas, exempelvis räcke med tillräcklig kapacitet.  

 

Tabell 2.1-1 Skyddsavstånd mellan väg och järnväg 

Tåghastighet 
(km/tim) 

VR väg (km/tim) 

≤ 60 80 100 ≥ 110 

< 50 4 m*) 10 m 15 m 20 m 

50-100 7 m*) 15 m 20 m 25 m  

> 100 10 m 15 m 20 m 25 m 

*) Krav avseende elsäkerhet medför att det normalt behövs större mått. 

 

2.1.2 Skydd för gång- och cykeltrafik 
Behov av separering ska utredas från fall till fall. Gång- och cykeltrafiken ska dock separeras från 

biltrafiken i minst den omfattning som anges i Tabell 2.1-2 och Tabell 2.1-3 nedan. 

 

Tabell 2.1-2 Separering av gång- och cykeltrafik på landsbygd 

Landsbygd Motorväg Mötesfri väg VR ≥ 100 

 

Tvåfältsväg VR ≥ 80 

 

Längs sträcka Egen bana eller 
lokalvägnät 

Motortrafikled: Egen bana 
eller lokalvägnät. 

Landsväg: Stråk el större 
flöden 

1) 
: Egen bana eller 

lokalvägnät. 

Måttliga flöden: Vägren ≥ 
0,75 m 

3) 

Enstaka: Blandtrafik. 

Stråk el större flöden
1)
: 

Egen bana eller 
lokalvägnät.  

Måttliga flöden: 
Vägren ≥ 0,75 m 

3) 
 

Gäller vid ÅDT-Dim ≥ 
2000 f/d. 

Små flöden: 
Blandtrafik.

 

Korsande Planskilt Motortrafikled: Planskilt 

Landsväg: Stråk el större 
flöden 

1) 
: Planskilt. 

Måttliga flöden: Ordnade 
passager (ev med 
hastighetsreglering). 

Enstaka: Ingen åtgärd 

Stråk el större flöden
1)
: 

Planskilt.  

Måttliga flöden: 
Ordnade passager (ev 
med 
hastighetsreglering). 

Små flöden: Ingen 
åtgärd. 
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Tabell 2.1-3 Separering av gång- och cykeltrafik i tätort 

Tätort Motorväg Övergripande huvudled/tätortsgenomfart 

VR 80 

 

VR  60 VR 30/40 

Längs sträcka Egen bana eller 
lokalvägnät 

Egen bana eller lokalvägnät Stråk el större flöden 
1)
. 

Egen bana eller 
lokalvägnät.  

Små flöden: Blandtrafik, 
vägren eller cykelfält. 

2) 

Korsande Planskilt Planskilt. Hastighetssäkring 
godtas vid passage i 
anslutning till korsningstyp 
D. 

4 kf: Planskilt, 
signalreglering eller 
hastighetssäkring 

1)
. 

2 kf: Planskilt, 
signalreglering eller 
hastighetssäkring. Vid små 
flöden ingen åtgärd. 

1)
 

2) 

1)
 Särskild hänsyn ska tas till barn 

2)
 Behov av separering utreds från fall till fall 

3)
 Större mått behövs för bland annat rullstol. Breddning av vägren kan därför behövas, exempelvis fram till busshållplatser od.  

 

2.1.3 Automatisk trafiksäkerhetskontroll 

Vägar med VR 80 och med ÅDT-Dim ≥ 4000, där utformningsstandarden är så hög att vägen 

inbjuder till högre hastighet än högsta tillåten, bör förses med ATK för bättre efterlevnad.   

2.1.4 Nöduppställning 
Motorvägar med VR ≥ 100 km/tim ska vara försedda med ett minst 2,0 m brett hårdgjort utrymme till 

höger om körbanan för nöduppställning. Undantag gäller för Motorväg med VH 100/80/60 där 100 

endast gäller i lågtrafik. 

Nöduppställning på motorväg kan vara en vägren eller ett avstängt körfält. 

På mötesfria vägar ska på enfältiga sträckor längre än 2,5 km nödfickor finnas med högst 2,5 km 

mellanrum. 

2.1.5 Plankorsningar  
På landsbygd tillåts plankorsningar (korsning i plan mellan väg och järnväg) endast på enfälts- eller 

tvåfältsvägar med VR ≤ 80 km/tim.  

En bansträcka ska vara fri från plankorsningar om något av följande villkor är uppfyllda: 

 Nybyggd sträcka med största tillåtna hastighet (Sth) > 80 km/tim 

 Nybyggd sträcka med Sth > 80 km/tim som ersätter en befintlig sträcka (linjeomläggning) 

 Nybyggd sträcka med dubbelspår 

 Befintlig sträcka som byggs ut med dubbelspår 

Nya plankorsningar för permanent bruk (på en befintlig bana) tillåts endast om korsningen 

sammantaget ökar trafiksäkerheten (t ex då en eller flera befintliga korsningar med dålig utformning 

kan slopas) och om det inte är möjligt att åstadkomma en planskild korsning.  

Undantag från ovan gäller för plankorsningar som inte är öppna för allmän trafik utan endast behövs 

för teknisk service av järnvägen. Gångfållor ska utformas med hänsyn till krav på framkomlighet för 



Övergripande krav för Vägar och gators utformning TRV publikation 2012:181 
Säkerhet vid användning 
Skadebegränsande åtgärder 

 10(13) 

personer med rörelsehinder, synnedsättningar och synskador samt för barn och äldre. Gångfållorna 

ska därför kunna användas av personer med större utomhusrullstolar, manuella rullstolar och 

rollatorer för utomhusanvändning. 

2.1.6 Rastmöjligheter 
Som målsättning gäller att det längs det nationella stamvägnätet samt längs utpekade gods- och/eller 

turiststråk ska finnas: 

 möjlighet till kortare rast var 15:e minut (rastplats, parkeringsficka eller övriga 

samhällsfunktioner). 

 möjlighet till rast vid en Trafikverksrastplats var 40-80:e minut, vilket innebär att avståndet 

mellan två rastplatser inte bör överstiga 50-100 km.   

Vid utbyggnad av nya vägavsnitt längs dessa vägnät ska möjligheterna att komplettera vägnätet med 

rastmöjligheter enligt ovan beaktas. 

2.2 Skadebegränsande åtgärder 

2.2.1 Separering av trafikriktningar 
På vägar med VR ≥ 100 km/tim ska mötande trafikriktningar separeras med mitträcke eller en minst 

13 m bred skiljeremsa. Undantag gäller för funktionella förbindelser med långa transportavstånd där 

VR 100 kan godtas på tvåfältsvägar. 

2.2.2 Sidoområden och skyddsanordningar 

2.2.2.1 Personbil och motorcykel 

Vägars sidoområden ska utformas så att risken för svåra personskador vid en avkörning med personbil 

förebyggs. Även säkerhet vid avkörning med motorcykel ska beaktas.  

Broar ska förses med räcke. 

Exempel på utformning med hänsyn till motorcyklister är flacka slänter samt undvikande av 

stolpar i ytterkurva. Om räcken används på vägar med stora MC flöden kan dessa utformas med 

särskilda krav för oskyddade trafikanter. I exempelvis särskilt utsatta kurvor kan räcken förses 

med underglidningsskydd.  

2.2.2.2 Buss 

Där riskerna förknippade med en avkörning med buss är oacceptabla, t ex på broar, vid höga stup eller 

djupt vatten, ska vägens sidoområde och eventuella skyddsanordningar utformas så att en avkörande 

buss inte riskerar att välta eller att bussen hålls kvar på vägen med hjälp av skyddsanordningar med 

tillräcklig kapacitet. 

2.2.2.3 Tungt fordon eller fordon med farligt gods 

Där riskerna för skador på tredje man eller tredje mans anläggning förknippade med avkörning med 

tungt fordon eller fordon lastat med farligt eller miljöfarligt gods är oacceptabla, ska vägens 

sidoområde och eventuella skyddsanordningar utformas så att avkörande fordon inte når fram till 

risk- eller skyddsobjekt eller att fordonet hålls kvar på vägen med hjälp av skyddsanordningar med 

tillräcklig kapacitet. Åtgärder kan behöva vidtas för att hindra lasten att läcka ut eller spridas. 
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Åtgärder för att minska risken för vältning med tunga fordon samt risken för utsläpp av farligt 

gods kan vara exempelvis flacka slänter, mjuka övergångar, inga hårda, uppstickande 

fundament. 

2.3 Möjlighet till räddning 

2.3.1 Framkomlighet för utryckningsfordon  
På mötesfria vägar ska fri bredd mellan räcken normalt vara ≥ 5,1 m. I vissa fall kan dock bredd ≥ 4,35 

m godtas, dock endast efter väghållarens godkännande.  

2.3.2 Vändmöjligheter för utryckningsfordon 
På mötesfria vägas ska vändmöjlighet för utryckningsfordon finnas minst var 3:e km. Vägskäl, 

trafikplatser och driftvändplatser bör i första hand användas.  
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3 Miljöhänsyn 

3.1 Vägtrafikbuller 
Vid utformning av vägar ska hänsyn tas till riktvärdena för trafikbuller i trafikverkets föreskrifter. Vid 

beräknade överskridanden av riktvärdena ska tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga åtgärder 

genomföras. Miljöbalkens hänsynsregler ska tillämpas. 

3.2 Vägdagvatten och skydd av vattentäkt 
Prövning ska ske vad gäller behov av dagvattenhanteringsåtgärder. Åtgärdernas art kan vara 

bortledning, flödesutjämning, flödesbegränsning och rening.  

Det ska normalt eftersträvas att så mycket som möjligt av vägdagvattnet infiltreras i ett vegeterat 

sidoområde. Behovsutredning kan ske enligt TrV publikation 2011:112, Vägdagvatten - Råd och 

rekommendationer för val av miljöåtgärd. 

Räcke som kan skada drivmedelstankar ska inte användas inom vattenskyddsobjekt. 

Erfarenhetsmässigt skadar stållineräcken ofta drivmedelstankar. Till vattenskyddsobjekt räknas 

grundvattenförekomst och skyddsområde för vattentäkt, även andra vattenskyddsobjekt kan 

förekomma. 

3.3 Luftkvalitet 
Vid utformning av vägar ska hänsyn tas till de externa regelverk som reglerar luftkvalitet. 

Miljökvalitetsnormer reglerar gränsvärden för luftkvalitet och anger de halter som inte får överskridas 

efter ett visst datum. Myndigheter som t ex Trafikverket och kommuner ansvarar för att normerna 

följs. Det gäller bland annat i prövning av tillåtlighet, tillstånd och tillsyn. När en miljökvalitetsnorm 

inte följs ska ett åtgärdsprogram upprättas. Vid överskridanden eller risk för överskridande av 

miljökvalitetsnormer för luftkvalitet ska möjliga åtgärder för att minska halter av den aktuella 

parametern genomföras.  

Miljöbalkens hänsynsregler ska tillämpas. 

3.4 Natur- och kulturmiljö 
Som underlag för val av trafikteknisk standard och utformning av en ny vägsträckning ska analysen av 

natur- och kulturvärden från planeringsprocessen användas. Vid ombyggnader som berör en äldre 

befintlig väg ska ett kunskapsunderlag för natur- och kulturvärden tas fram. Det är viktigt att ta reda 

på om vägåtgärden berör kulturväg, kulturbro och/eller väganknutna kulturminnen, (exempelvis 

milstolpar, vägskyltar, räcken, solitära vägträd). Lämpliga åtgärder för att säkerställa dessa 

kulturvärden ska vidtas. 

3.5 Faunaskydd 
För att utreda möjligheterna att på ett effektivt sätt minimera den påverkan på djurlivet som en ny 

vägsträckning kan medföra ska en passageplan upprättas. Passageplanen ska klarlägga behov av 

stängsel och vilka passagemöjligheter som behövs för att djur säkert ska kunna ta sig över vägen.  

Passageplanen ska ge svar på följande frågor:  

 För vilka djur krävs passageåtgärder?  
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 Vilken effekt ska passageåtgärderna ha? 

 Vilken typ av passage är lämplig och hur ska den utformas? 

 Hur många passageåtgärder behövs? 

 Var ska passageåtgärderna placeras?  

Passageplaner bör även upprättas vid ombyggnad till mötesfri väg eller i övrigt där 

förhållandena längs en väg förändras, exempelvis genom uppsättning av längre sträckor med 

räcken.  

3.6 Energieffektiv vägutformning och minskad 

klimatpåverkan 
Utformningen av vägar ska ta hänsyn till hur utformning påverkar energianvändning och 

klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv, dvs. både energianvändning/klimatpåverkan för byggande 

drift och underhåll samt trafikens energianvändning/klimatpåverkan. Utformning ska, där det är 

möjligt, eftersträva till att minska den totala energianvändningen/klimatpåverkan. 
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