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Förord

Vägars och gators utforming (VGU), Stödjande 
kunskap är avsedd att ge stöd i utformningspro-
cessen tillsammans med Vägars och gators utfor-
ming, Utformningsprocess och gällande VGU samt 
närstående dokumentation. För gator i tätort 
finns en fördjupad kommunal VGU-guide; Vägars 
och gators utformning i tätort.

Delen Stödjande kunskap redovisar fördjupad 
kunskap som inte redovisas i VGU 2015. Stödjande 
kunskap hämtas huvudsakligen från tidigare ver-
sioner av VGU. Kontroll av innehållet har gjorts, 
men ingen genomgående bearbetning av innehåll. 
Användaren förutsätts att kritiskt granska aktua-
liteten.

Hastighetsgränserna omprövas med jämna 
mellanrum. Det regelsystem som gäller tillåter 
alla hastigheter från 30 till 120 km/tim i steg om 
10 km/tim. I praktiken sker en justering från ska-
lan 70/90/110 mot 60/80/etc. Denna förskjutning 
genomsyrar inte VGU-guide Stödjande kunskap 

av givna skäl, boken sammanställer kunskap som 
kan ge stöd utan att uppdatera den mot gällande 
regelverk. Den anpassningen förutsätts läsaren av 
boken att ta hand om. 

De tre delarna Vägars och gators utformning 
är skrivna på uppdrag av Mathias Wärnhjelm 
Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL). Redaktörer är Roger 
Johansson, SWECO Transport System AB; Leif 
Linderholm, Trivector och Jan Moberg, Tra-
fikverket.

Arbetet genomfördes under 2015 och 2016 
med stöd av en referensgrupp bestående av Lars 
Frid, Sverker Hagberg, Torsten Bergh och Jan 
Moberg från Trafikverket, samt Cecilia Mårtens-
son och Erik Levander från SKL. Synpunkter har 
inkommit från bl.a. Irene  Lingestål, Marit Monte-
lius, Hans-Olov Åström och Mats Remgård, Tra-
fikverket och Karin  Renström, SWECO. 
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Lokaliseringsalternativ, 
landsbygd
Utredning av lokaliseringsalternativ ska bidra till 
att hitta en lokalisering som är lämplig med hän-
syn till att ändamålet och projektmålen ska kunna 
uppnås med minsta intrång och olägenhet samt 
utan oskälig kostnad. För att kunna bedöma detta 
måste nödvändig hänsyn tas till byggkostnaderna. 
Det kan handla om att göra preliminära arkeolo-
giska utredningar, bedöma kostnader för olika 
konstruktiva lösningar, göra översiktliga mängd-
beräkningar, bedöma kostnaderna för miljöåtgär-
der och så vidare.

Tänkbara lokaliseringsalternativ ska utredas 
och prövas för att få fram vilka som uppfyller 
ändamålet och är genomförbara med hänsyn till 
olika intressen, och som därför är intressanta att 
studera vidare. Inom ett lokaliseringsalternativ 
kan även linjer och utformningsalternativ behöva 
studeras. Detta ska normalt göras efter val eller 
beslut om lokaliseringsalternativ. I de fall linjen 
eller utformningen har betydelse för valet av loka-
liseringsalternativ kan det genomföras parallellt. 
De åtgärder och anpassningar som har betydelse 
för att bedöma om lokaliseringsalternativet är 
genomförbart ska belysas. Inom ramen för kon-
sekvensanalysen studeras behov av anpassningar 
i läge och utformning samt tänkbara skyddsåtgär-
der (övergripande). Bedömningen av konsekven-
ser baseras dock på korridorernas utbredning och 
vad som är bestämt när det gäller läge och detalj-
utformning.

Miljökonsekvensbeskrivning 
eller miljöbeskrivning
Under denna aktivitet påbörjas processen med 
vägplanens MKB. Om projektet inte bedöms med-
föra betydande miljöpåverkan upprättas en miljö-
beskrivning. Det är viktigt att säkerställa

 ➤ allmänna intressen, kommunala planer, 
miljöbalkens krav, arkeologiska lämningar, 
områden och arter som är skyddade enligt 
artskyddsförordningen samt Natura 2000,

 ➤ kunskap om landskapet och miljöförutsätt-
ningar,

 ➤ kunskap om samhället, såsom bebyggelse, 
näringsliv, strukturer, kommunikationer, 
transportbehov för olika trafikantgrupper, 
trafiksäkerhetsaspekter,

 ➤ att de förutsättningar som är betydelsefulla 
för val av lokaliseringsalternativ är fram-
tagna,

 ➤ att redovisningen av miljöförutsättningar, 
miljöeffekter, miljökonsekvenser och 
skyddsåtgärder utgör ett tillräckligt 
underlag för beslut om val av lokaliserings-
alternativ och underlag för det MKB 
dokument som ska tas fram för det slutliga 
planförslaget.

1. Omgivningens anspråk
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Alternativgenereringen ska resultera i alternativa 
lokaliseringar som kan tillgodose ändamålet och 
som är tekniskt och ekonomiskt genomförbara, 
med rimliga konsekvenser i form av påverkan på 
miljö, landskap och samhällsstruktur. Korridorer 
och alternativ som kan tillgodose ändamålet ska 
formas utifrån samråd, studier och analyser av 
det insamlade materialet och förutsättningarna i 
området.

Antalet alternativ kan begränsas allteftersom 
områden som inte är lämpliga för korridorer 
identifieras. Denna identifiering ska säkra att 
inget alternativ som tillgodoser ändamålet och 
projektmålen förbises, samtidigt som det blir ett 
rimligt antal alternativ att studera vidare. Dess-
utom ska effekter och konsekvenser bedömas 

preliminärt, för att man ska kunna bestämma om 
ett lokaliseringsalternativ bör utredas vidare. Om 
ett alternativ innebär låg måluppfyllelse, eller om 
de negativa konsekvenserna är orimligt stora, ska 
alternativet tas bort från den fortsatta planlägg-
ningen. Orsaken till att ett alternativ valts bort ska 
dokumenteras.

Utgångspunkt för bortval är bland annat det 
ändamål och de projektmål som har tagits fram och 
preciserats samt de samhällsekonomiska bedöm-
ningar som har gjorts. Som underlag för bedöm-
ning av måluppfyllelse används den beskrivning 
av effekter och konsekvenser som tagits fram för 
varje alternativ. När man bestämt vilka lokalise-
ringsalternativ som ska utredas vidare fördjupas 
analyserna av effekter och konsekvenser för dessa 
alternativ.
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Framkomlighet, trafikanalys 

aRBetSMetodIk
Användning av kraven och råden i VGU kräver en 
bedömning av framtida trafik. Då behövs en analys 
av trafikutvecklingen för årsdygn (ÅDT) eller var-
dagsdygn samt för dimensionerande timme (Dh-
DIM) samt av kollektivtrafik, specialtransporter 
och gång- och cykeltrafik.

Normalt finns trafikanalyser från tidigare 
utredningsskede att tillgå men kan behöva upp-
dateras och konkretiseras för att tillgodose de 
speciella behov som krävs i en kvalitetssäkrad 
utformningsprocess. 

Specialanalyser kan erfordras. Ett exempel är 
analys av resmål, reslängder, riktningsfördelning 
och resändamål.

Se även Effektsamband för transportsystemet 
Fyrstegsprincipen Steg 3 och 4 Bygg om eller bygg 
nytt, Kapitel 3 Trafikanalyser. Där behandlas bl.a. 
följande:

 ➤ arbetsmetodik vid trafikanalyser
 ➤ trafikberäkning och trafikalstring
 ➤ trafikschabloner 
• lastbilsandelar och axelpar 
• trafikvariationer beroende på månad, 
dag och klockslag 
• rangkurvor 
• riktningsfördelning 
• trafikutveckling 
• trafikarbetet på olika väglag och vägytor

Uppgifter om trafiken på dagens statliga vägar kan 
fås från Trafikverkets trafikmätningssystem TMS 
genom två olika typer av trafikflödeskartor. Båda 
kartorna ger information om trafikflöden, men 
innehållet presenteras i olika form. I den klick-
bara kartan presenteras trafikflöden och medel-
hastigheter i tabeller. I trafikflödeskartan kan man 
ta del av informationen direkt genom att zooma in 
valt område i kartan. På det statliga vägnätet har 
trafiken mätts i ett stort antal stickprovspunkter. 
För dessa presenteras aktuellt ÅDT, historiskt 
ÅDT, medelantal axlar för lastbilar och uppmätta 
medelhastigheter. För mätningar under senare 
år kan också uppgifter om timtrafik erhållas. I ett 
antal punkter mäts trafikflödet året om. För stick-
provspunkterna kan det teoretiska trafikflödet 
under året presenteras. Vissa trafikflödesuppgif-
ter som gäller för kommunala vägnätet finns på 
Trafikverkets trafikflödeskartor. Saknas de här får 
man vända sig till aktuell kommun för att erhålla 
uppgifterna från kommunala mätningar. Vid 
behov görs nya mätningar.

För enklare trafikanalyser är arbetsmetodiken 
följande:

 ➤ Bestäm trafikfall, se nedan.
 ➤ Klarlägg ÅDT eller vardagsdygnstrafik samt 
andel tung trafik vid senaste mätning.

 ➤ Gör prognos för dygnstrafiken det dimen-
sionerande året ÅDT-DIM samt andel tung 
trafik. I nybyggnadsfall är det normalt 20 år 
efter trafiköppning och i förbättringsfallet 
fram till det år åtgärden ska ha en funge-
rande trafikfunktion. 

2. Trafikens anspråk
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DIM.

 ➤ Beräkna vid behov Dh-DIM i mest belas-
tade riktning.

 ➤ Beräkna vid behov dimensionerande dygns- 
och timtrafik i korsning.

Bestämning av trafikfall
En åtgärd i trafiksystemet kan grovt sett ge upp-
hov till nedanstående resmönster: 

I. Inget vägval och samma totala trafik 
in/ut från influensområdet i bas- och 
utredningsvägnät, t.ex. ombyggnad av en 
befintlig motortrafikled till mötesfri. För 
EVA hämtas trafikdata normalt från Tra-
fikmätningssystem (TMS) för basvägnätet. 
Trafikprognosschabloner används normalt 
vid beräkningar.

II. Enkelt vägval och samma totala trafik 
in/ut från influensområdet i bas- och 
utredningsvägnät, t.ex. förbifart vid litet 
samhälle med en anslutning. För EVA 
hämtas trafikdata normalt från TMS för 
basvägnätet. Trafikprognosschabloner 
används normalt vid beräkningar. 

III. Komplicerat vägval med stort influens-
område men fortfarande samma trafik 
in/ut, dvs. åtgärden bedöms inte påverka 
färdmedelsfördelning eller trafikalstring, 
t.ex. större förbifarter med flera anslut-
ningar, där komplexiteten växer med 
tätortens storlek. Trafikdata hämtas enligt 
punkt I ovan, kommunala trafikräkningar, 
intervjuundersökningar, Sampers, num-
merskrivningar e.d. Trafikomfördelning 
genom vägvalsmodulering av utrednings-
vägnät kan ske med Sampers. Möjlighet att 
göra trafikprognoser finns i Sampers. Man 
kan också använda schabloner per län. 

IV. Nyskapad trafik i utredningsvägnätet men 
i princip utan färdmedelskonkurrens, t.ex. 
ny extern bilorienterad stormarknad. Om 
EVA eller manuella beräkningar används, 
görs trafikberäkning enligt punkt I och 
med schablonvärden för nyskapad trafik. 
I Sampers beräknas den nygenererade 
trafiken automatiskt. 

V. Ändrad trafikefterfrågan (färdmedelsval 
mot andra trafikslag). Trafikberäkning sker 
med hjälp av Sampers/Samkalk. Prognos 
görs också i Sampers/Samkalk. 

BILtRaFIk

Dygnstrafikutveckling 
Utvecklingen fram till år ”i” av årsdygnstrafiken 
ÅDT-i och ÅDT-DIM används som underlag för 
att bestämma samtliga delar i den trafiktekniska 
standarden. Den används också för t.ex. effektana-
lyser i väghållnings- och vägplaneringen, för mil-
jöanalyser och för val av överbyggnad. Analysen 
av årsdygnstrafiken ska ge ÅDT för varje år under 
livslängden vid behov med uppdelning på fordons-
typ och trafikslag. Flera beräkningar kan göras för 
att ge stöd för dimensionering som exempelvis 
veckomedeldygnstrafik och omräkningar mellan 
de olika talen:

ÅDT-0 ÅDT-i ÅDT-DIM
ÅDT-0 årsdygnstrafik för öppningsåret 

(motorfordon/dygn)
ÅDT-i årsdygnstrafik för år i (motorfordon/

dygn)
ÅDT-ipb personbilar
ÅDT-ilb lastbilar utan släp/bussar (2- och 

3-axliga)
ÅDT-ilps dragbilar med släp eller påhängsvagn 

(>3 axlar)
ÅDT-igc årsdygnstrafik för år i (gående och 

cyklister/dygn)
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För gator i tätorter beräknas ofta trafiken i var-
dagsmedeldygn istället för i årsdygn.

Uppräkning sker först från det år som sista 
mätningen gjordes på den aktuella punkten efter 
den bedömda trafikutvecklingen. Trafikverkets 
huvudsakliga modellsystem för analyser inom 

persontransportområdet kallas Sampers. Mot-
svarande modellsystem på godsområdet kall-
las Samgods. Dessa får anses utgöra grunden i 
den nationella modellfamiljen, även om andra 
modeller också används (exempelvis Visum eller 
Vips). Modellsystemen består i praktiken av flera 
delmodeller (exempelvis bilinnehavsmodell, bil-
parksmodell och efterfrågemodell). Trafikverket 
använder också enklare kalkylmodeller (t.ex. EVA 
eller Bansek), som ofta hämtar trafikuppräknings-
tal från Sampers och Samgods. Uppskattningar av 
trafikutvecklingen kan göras enligt följande.

Exempel
Vid senaste mätningen 2010 i en punkt i Sydvästra 
Västmanland var trafiken ÅDT 10 000. Trafik-
ökningen fram öppningsåret 2015 kan beräknas 
bli 5 år · 0, 9 % = 4,5 %. ÅDT blir 10 450. Trafiken 
det dimensionerande året 2035 kan uppskattas 
öka med 20 %, dvs. ÅDT-DIM blir 1,20 · 10 450 = 
12 540. 

Tidigare uttrycktes årsdygnstrafiken i axelpar/
dygn istället för fordon/årsdygn. Omräkning kan 
ske med stöd av tabellen nedan. 

Länsvisa tillväxttal för trafikarbete med personbil, 
uttryckt i personkilometer.

Vägtyp personbil Lastbil + buss Lastbil med släp Medelvärde
Andel 
fordon

Axlar/ 
fordon

Andel 
fordon

Axlar/ 
fordon

Andel 
fordon

Axlar/ 
fordon

Axlar/ 
fordon

Fordon/ 
axelpar

E1) 0,86 2 0,06 2,2 0,08 5,5 2,3 0,87

R Pv2) 0,92 2 0,04 2,2 0,04 5,5 2,15 0,93

SoT3) 0,95 2 0,025 2,2 0,025 5,5 2,1 0,95

Tätort 0,93 2 0,04 2,2 0,03 5,5 2,1 0,95

Lastbilsandelar och axelpar 
Genomsnittliga lastbilsandelar och omräkningsfaktorer mellan axelpar och fordonstyper enligt Trafikverkets 
 trafikmätningssystem
1) Europavägar
2) Riksvägar och primära länsvägar.
3) Sekundära och tertiära länsvägar.
Andelen lastbilar är normalt låg i högtrafik. I tätorter och tätortsnära miljöer kan dock andelen bussar vara hög.
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Trafikens års- och dygnsvariation
Trafikverkets trafikräknesystem använder ett 
tjugotal variationskurvor för att beskriva typiska 
årsvariationer. Dessa kan schabloniseras i ett 
steg till genomsnittliga månads- och timindex för 

att beskriva normala års- och dygnsvariationer. 
Ingångsdata är fordonstyp (personbil/lastbil), 
trafikvariationstyp enligt tabell nedan, månad och 
timme. Årsberoende storhelger ( jul, påsk osv.) 
ingår inte. 

personbilar Lastbilar 

Månad närtrafik Genom-
farter 

turist-
vägar 

Genomsnitt 
för statliga 

vägar 
närtrafik Genom-

farter 
turist-
vägar 

Genomsnitt 
för statliga 

vägar 

Jan 88,5 77,8 65,2 79,9 90,0 86,2 78,2 86,5

Feb 84,3 76,8 62,5 77,5 87,6 88,0 75,6 86,3

Mars 98,1 91,2 83,2 92,6 98,0 99,2 93,2 98,0

April 98,3 97,4 91,4 96,9 100,1 101,9 96,0 100,6

Maj 106,8 105,0 107,4 106,0 107,5 107,3 112,5 108,0

Juni 107,5 115,2 124,4 113,7 106,4 110,6 115,7 109,8

Juli 104,7 131,5 177,7 128,1 99,1 107,1 121,8 106,2

Aug 111,0 123,0 140,6 121,1 106,3 104,7 111,6 106,2

Sep 106,3 105,1 102,4 105,2 111,0 109,9 107,7 110,0

Okt 106,4 102,3 93,5 102,6 112,0 108,8 110,1 110,1

Nov 96,4 89,3 77,4 90,3 97,8 93,7 97,3 95,5

Dec 91,6 85,5 74,5 86,2 84,2 82,5 80,4 82,8

Summa 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Månadsindex för trafikens variation enligt Trafikverkets trafikräknesystem.

Trafikens årsvariation för personbilar och lastbilar. Trafikens årsvariation på olika typer av vägar.

Värden kan användas för att beräkna ett ÅDT för 
ett värde som avser den genomsnittliga trafiken 
en viss månad. 

Exempel 1: Under januari månad är person-
bilstrafiken på statliga vägar i genomsnitt 79,9 % 
av ÅDT.

Exempel 2: Under december månad är trafiken 
i genomsnitt 200 lastbilar per dag på en genom-
fart. ÅDT kan då beräknas till 242 = 200 / 0,825.

Genomsnittligt timindex enligt Trafikverkets 
trafikmätningssystem.
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personbilar Lastbilar 

timme närtrafik Genom-
farter

turist-
vägar

Genomsnitt 
för statliga 

vägar
närtrafik Genom-

farter
turist-
vägar

Genomsnitt 
för statliga 

vägar

1 17,0 16,2 14,0 16,2 25,9 31,0 29,8 29,1 
2 11,0 10,2 9,2 10,3 20,7 25,0 23,5 23,3 
3 7,8 7,1 5,7 7,2 18,4 20,9 15,0 19,3 
4 6,2 6,5 4,9 6,2 18,5 20,5 15,5 19,2 
5 10,6 10,6 9,4 10,5 27,4 32,5 24,4 29,7 
6 37,7 30,6 22,8 32,1 65,5 59,3 55,2 60,9 
7 105,9 83,6 65,3 89,0 126,3 100,9 105,3 110,2 
8 143,8 115,5 96,3 122,8 150,1 129,4 134,9 137,2 
9 125,6 113,7 102,9 116,4 164,0 144,9 146,7 151,7 
10 113,9 120,6 119,2 118,1 161,0 145,8 139,7 150,3 
11 127,1 137,8 149,3 135,6 165,0 153,4 164,1 158,8 
12 139,6 151,8 167,7 149,6 163,7 162,1 166,8 163,2 
13 152,2 160,6 175,6 159,6 161,2 156,9 167,5 159,7 
14 159,5 168,3 183,4 167,2 163,3 165,5 166,6 164,9 
15 167,3 176,4 189,3 174,9 168,1 166,3 166,8 167,0 
16 189,2 192,6 198,6 192,2 162,5 163,2 161,4 162,7 
17 231,9 222,8 219,0 225,5 149,2 149,4 144,1 148,7 
18 195,6 194,2 197,0 195,0 118,5 130,8 126,3 126,0 
19 144,1 152,9 155,9 150,3 97,3 110,9 114,1 106,6 
20 98,8 109,3 105,9 105,3 79,5 94,8 91,7 89,1 
21 78,3 83,6 80,4 81,4 66,7 79,2 75,9 74,5 
22 64,0 65,6 61,8 64,5 52,0 66,1 65,3 61,1 
23 45,2 43,6 43,8 44,2 43,4 50,9 55,6 48,9 
24 27,7 25,9 22,6 26,1 32,0 40,3 44,1 37,9 
Summa 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Timindex för trafikvariation enligt trafikverkets trafikräknesystem.

Trafikens dygnsvariation.

För trafikuppgifter som endast avser någon eller 
några timmar under ett dygn kan ovanstående 
tabell användas för att beräkna ett dygnsflöde. 

Exempel: Mellan kl 14 och 15 (timme 15) upp-
mättes 120 personbilar på en turistväg. Ett dygns-
flöde beräknas till 1 521 = (120 / 189,3) · 2 400.
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Timtrafikanalysen används som underlag för 
analys av servicenivåer, belastningsgrad och som 
ingångsdata i trafikekonomiska kalkyler. Timtra-
fik används också för miljöanalyser, till exempel 
beräkning av maximala avgasmängder i tunnlar. 

Timtrafikanalysen ska ge följande data för län-
kar och korsningar:

 ➤ typ av rangkurva,
 ➤ Dh-DIM, Dimensionerande timtrafik 
(trafik per riktning), där DIM är valt dimen-
sioneringsår, normalt år 20, samt

 ➤ Mh-DIM, Medeltimtrafik (trafik per rikt-
ning), där DIM är valt dimensioneringsår, 
normalt år 20.

Rangkurva (Trafikvariationskurva)
Rangkurvan beskriver hur stor timrafiken är i för-
hållande till ÅDT från den högst belastade timmen 
under årets 8 760 timmar till den lägst belastade. 
Rangkurvan används för att bestämma dimen-
sionerande timme och som ingångsparameter för 
trafikekonomiska kalkyler. Den ska redovisa trafi-
kefterfrågans fördelning. ÅDT utgör summan av 
trafiken under de 8 760 timmarna dividerad med 
365.

Under förutsättning att trafiken hela året 
understiger kapaciteten kan efterfrågerangkur-
van mätas direkt i trafiken. Vid kapacitetsbrist 
kan efterfrågan inte tillgodoses. Mätt rangkurva 
blir dämpad och skiljer sig då ifrån efterfrågerang-
kurva.

Dimensionerande timme för vägutformning 
är normalt vardagsmaxtimmen det dimensione-
rande året. Detta kan anses motsvara den 200:e 
mest belastade timmen under året.

Vid dimensionering för årets mest belastade 
timmar används vanligtvis den 30:e mest belas-
tade timmen som dimensioneringsgrund.

Medeltimme ska användas för att skatta t.ex. 

genomsnittliga reshastigheter och emissioner, 
avgaser m.m. för vägnät. Medeltimmen är vägd för 
att ge genomsnittlig reshastighet för ett ÅDT.

Om uppgifter från genomförda mätningar sak-
nas kan trafiken under medeltimmen uppskattas 
enligt tabell ovan (procent av ÅDT). 

Timflödet i procent av ÅDT vid den 30:e, 200:e 
mest belastade timmen kan uppskattas enligt dia-
grammen på motstående sida.

Riktningsfördelning
För bedömning av servicenivå och kapacitet 
behöver trafikens riktningsfördelning bedömas. 
För befintliga anläggningar bör en trafikmätning 
genomföras för att få en god uppfattning om rikt-
ningsfördelningar och maxtimmarnas storlek. 
I avsaknad av sådan kan uppskattningar göras 
enligt följande tabell. 

typ Riktningsfördelning

Statlig väg 60/40 %

Ytterområde tätort/Citygata 63/37 %

Närtrafik 63/37 %

Genomfartstrafik 60/40 %

Turisttrafik 58/42 %

Utpräglat pendlingsstråk 70/30 %

Uppskattning av riktningsfördelningar och maxtimmar-
nas storlek.

Vid högtrafiktimmar kan man för en statlig lands-
bygdsväg räkna med att 60 % av trafiken går i den 
mest belastade riktningen. Vid stora trafikflöden 
>15 000 ÅDT är ofta belastningen inte lika sned-
fördelad i den mest belastade riktningen. Vid 
vardagsmax-timmen är ofta trafiken i en riktning 
55–60 % av totaltrafiken.

Vid extrema situationer t.ex. på turistvägar vid 
storhelger kan den mest belastade riktningen ha 
cirka 80 % av det totala flödet.

På citygator är normalt riktningsfördelningen 
jämn i mest belastade riktning och mer ojämn i 

alla fordonstyper Lastbilar
Statliga vägar Citygator närtrafik Genomfarter turistvägar tätort Landsbygd

6,2 % 6,0 % 6,1 % 6,3 % 7,0 % 6,2 % 7,0 %

Uppskattad trafik under medeltimmen i procent av ÅDT.
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tätorters ytterområden.
För bl.a. vägkonstruktion behövs ÅDT per kör-

fält. För tvåfältsvägar gäller riktningsfördelning 
50/50, eftersom belastningen är den ackumule-
rade lasten under dimensioneringsperioden.

Körfältsfördelning
För motorvägar kan nedanstående figur användas 
för bedömning av körfältsfördelning. 

Flöde i höger körfält som funktion av totala 
flödet Alfa_h – 8,85 & Beta_h – 0,90. (Alfa = ande-
len lastbilar utan släp (övre kurvan) + bussar, beta 
andelen lastbilar med släp).

Korsningar
Trafikförutsättningar bör redovisas för de olika 
korsningsströmmarna den dimensionerande tim-
men det dimensionerande året. Se vidare i avsnit-
tet om utformning av korsningar. 

Kapaciteter för olika vägtyper
För uppskattning av möjlig kapacitet för olika 
vägtyper vid olika hastighetsgränser se Effektsam-
band för transportsystemet, Fyrstegsprincipen, 
Steg 3 och 4, Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 4 
Tillgänglighet.

trafiktyp timme 30 timme 200
  pb, andel pb-Ådt Lb, andel Lb-Ådt pb, andel pb-Ådt Lb, andel Lb-Ådt

Statlig väg 11,9 % 7,9 % 9,9 % 8,6 %

Genomfart 12,0 % 7,0 % 10,1 % 8,3 %

Turisttrafik 16,0 % 7,2 % 12,8 % 7,9 %

Närtrafik 11,4 % 7,9 % 9,7 % 7,1 %

Citygata 10,1 % 8,5 % 9,4 % 7,2 %

Andel trafik för typtimmar för personbilar respektive lastbilar.

trafiktyp andel timme 30 timme 200
  Lb andel av total Ådt andel av total Ådt

Statlig väg 0,12 11,4 % 9,7 %

Genomfart 0,12 11,4 % 9,9 %

Turisttrafik 0,12 14,9 % 12,2 %

Närtrafik 0,10 11,1 % 9,4 %

Citygata 0,07 10,0 % 9,2 %

Andel personbil + lastbil med antagen lastbilsandel enligt tabell.

Körfältsfördelning motorväg
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Som underlag för bedömning av framtida gång- 
och cykeltrafik kan trafikmätningar utföras. Det är 
dock viktigt att inte bara se till nuläget vid bedöm-
ning av antalet gående och cyklister utan också 
se till potentialen av ett framtida ökat gång- och 
cykelflöde. Förbättrade förbindelser och andra 
åtgärder för att förbättra förutsättningarna kan 
initiera en ökad gång- och cykeltrafik.

På vägar där uppgift om gång- och cykelflöde 
saknas kan en översiktlig bedömning göras med 
stöd av befolkningstalen i orterna och följande 
uppskattning av maximala reslängder:

Restyp Max. reslängd

Inköpsresa på cykel, enkel resa 10 km

Arbetsresa eller motsvarande på 
cykel, enkel resa

20 km

Motions- och rekreation på cykel  
exkl. semester

40 km

Vardagliga förflyttningar till fots,  
enkel resa

2 km

Motion och rekreation till fots 5 km

Normalt behöver mätning av gång- och cykel-
strömmar göras för att man ska få ett tillräckligt 
säkert underlag. Beräkningar kan också göras med 
hänsyn till befolkning i olika områden, resmål 
som skolor, butiker, arbetsplatser och avstånden 
däremellan. Detta är särskilt viktigt om tillgäng-
ligheten är låg i det befintliga trafiksystemet och 
kan förväntas hämma det verkliga behovet. Enkla 
schablonregler för beräkning av gångtrafikflöden 
finns i Effektsamband för transportsystemet, Fyr-
stegsprincipen Steg 3 och 4, Bygg om eller bygg nytt, 
Kapitel 4 Tillgänglighet.

För översiktliga beräkningar kan följande 
schablonvärden användas för cykeltrafik:

Dh-Dim = 0,14 · Åvadt, Åvadt = 2 gånger den 
trafik som finns under intervallen kl 6–9 och 15–18 
vardagar under maj (Åvadt är årets vardagsmedel-
dygn).

koLLektIVtRaFIk
Analysen av kollektivtrafik ska klarlägga behov av 
busslinjer med turtäthet som underlag för lokali-
sering, utformning av väg- och gatuanläggningen 
samt utrustning av hållplatser, busskörfält, sig-
nalprioriteringar m.m. Behov av åtgärder med 
hänsyn till personer med funktionsnedsättningar, 
t.ex. rörelsehindrade, synskadade m.fl. ska klar-
läggas så att såväl hållplatser som gångvägar till 
dessa kan ges rätt utformning.

Samåkning är en form av kollektivtrafik. Beho-
vet av samåkningsparkeringar bör analyseras.

Längs befintligt väg- respektive gatunät bör 
behov av kollektivtrafikåtgärder bestämmas i 
samarbete med trafikhuvudman för länet eller 
kommunen. Åtgärdsbehovet bör prioriteras efter 
utnyttjandegrad.

SpeCIaLtRanSpoRteR
Analysen av specialtransport ska klarlägga 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 

Exempel på åtgärder för specialtransporter är 
extra utrymme i korsningar med större svängra-
dier och kanalbredder, extra fri höjd och bredd i 
vägportar och tunnlar samt extra hög bärighet på 
överbyggnad och broar.
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tillgänglighet

utRyMMeSBehoV pÅ StRäCka 
oCh I koRSnInGaR
Avgörande för vilket utrymmesbehov som behövs 
på en väg- eller gatusträcka och i korsningar är för 
vilka fordonsslag respektive gående, barnvagnar, 
rullstolar m.m. gatuutrymmet ska dimensioneras 
för. Man måste också ta hänsyn till vilket utrymme 
som behövs mellan fordon exempelvis vid möte 
och avstånd till vägkant, räcke osv.

Kompletta måttuppgifter på olika typfordon, 
gående, cyklister m.m. finns i VGU Begrepp och 
grundvärden.

Inskränkningar i det totala utrymmet kan 
göras genom att man exempelvis tillåter att for-
don som kör om en cyklist tvingas till viss del köra 
över i motsatt körfält eller att ett långt fordon vid 
sväng i en korsning tvingas köra över till viss del i 

motsatt körfält. För sträckor har tre olika utrym-
mesklasser A, B och C definierats där utrymmes-
klass A inte medför några begränsningar och C de 
största inskränkningarna. För korsningar finns 
motsvarande sätt fyra utrymmesklasser A–D, se 
Begrepp och Grundvärden i VGU. 

Dimensionerande trafiksituation (DTS) är på 
sträcka den kombination av breddmått för trafi-
kanter och sidoavstånd mellan trafikanter samt 
mellan trafikant och bankant eller sidohinder som 
ger vägbanans bredd eller den fria bredden mellan 
sidohinder. 

I korsning är DTS de utrymmesklasser och 
kombinationer av fordon eller enstaka fordon för 
vilka korsningskurvor, kanalbredder och övriga 
körytor utformas.

Utrymmesklasserna finns definierade i VGU 
Begrepp och grundvärden. Mått för avstånd mel-
lan fordon och mellan fordon och sidohinder m.m. 
finns i VGU Råd Tabell Sidoavståndsmått.

Utrymmesklass C vid högersväng från primärväg
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utFoRMnInGSkRaV FöR 
GÅende oCh CykLISteR
Gåendes, cyklisters, rullstolsburnas och syn-
skadades (med ledarhund) utrymmesbehov, 
prestationsförmåga och beteende används för 
att dimensionera, utforma och utrusta gång- och 
cykelvägnätets länkar och korsningar.

Cyklisters, mopedisters, rullstolsburnas m.fl. 
utrymmesbehov varierar med fordonets storlek 
och med förarens förmåga i olika avseenden. De 
gåendes utrymmesbehov bestäms av deras egen 
och eventuella hjälpmedels storlek. Till hjälpme-
del hänförs t.ex. barnvagn, rollator och ledsagare.

Gående omfattar även personer med barnvagn 
eller rullstol samt personer med ledsagare eller 
ledarhund. Deras utrymmesbehov varierar med 
ålder och typ av ”hjälpmedel”. 

Utrymmesbehov för gående:

trafikant Bredd Längd

Gående 0,70 m

Gående med barnvagn 0,70 m 1,70 m

Gående med ledsagare/ledarhund 1,20 m

Rullstol 0,80 m 1,40 m

För cyklister används i VGU följande mått:

trafikant Bredd Längd höjd

Cykeltrafikant 0,80 m 1,40 m 1,90 m

Andra typer av förflyttningshjälpmedel, som är 
tillåtna på gång- och cykelvägar har utvecklats 
och börjat komma i bruk, exempelvis trehjuliga 
mopeder både för person- och godstransporter, 
cykelkärror o. dyl.

Prestationsförmåga m.m.
Gåendes, cyklisters och särskilt funktionsned-
sattas prestationsförmåga påverkar utformning 
och utrustning av gc-vägar. Beträffande presta-
tionsförmågor och andra för utformning viktiga 
egenskaper, se VGU Begrepp och grundvärden. Där 
finns uppgifter om bl.a. prestationsförmågor för 
olika åldersgrupper när det gäller lutningar, gåen-
des och cyklisters hastighet, reaktionstider och 
dylikt.

Utformning för gående och cyklister
Beträffande geometrisk utformning av anlägg-
ningar för gående och cyklister se avsnitten nedan 
om sektion, linjeföring, korsningar och speciella 
åtgärder för gång- och cykeltrafik. 

Speciella utformningsbehov 
för funktionsnedsatta
Utgångspunkten för utformning är att trafik näten 
ska vara tillgängliga för alla. Detta är särskilt vik-
tigt på länkar i lokalnätet som används för korta 
förflyttningar. 

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna 
råd om tillgänglighet och användbarhet för per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-
måga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader. Dessa ska till-
lämpas. 

Föreskrifterna och råden har bl.a. utform-
ningskrav på:

 ➤ gångytor
 ➤ ramper och trappor
 ➤ kontraster och markeringar

Utrymmesbehov för 
fotgängare (vänster) 
och cykel (höger).
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 ➤ belysning
 ➤ sittplatser

Utformningsdetaljer för personer med funktions-
nedsättning finns i VGU Krav och råd avsnitten 
2.9 Utrustning för gång- och cykeltrafik samt 4.2 
Gång- och cykelkorsningar.

Trafikverket har identifierat följande priori-
terade behov med avseende på behoven för funk-
tionsnedsatta.

 ➤ Mer anpassad kollektivtrafik i ett ”hela 
resan-perspektiv”. 

 ➤ Enklare och mer funktionell färdtjänst. 
 ➤ Säkrare och mer anpassad utformning 
av fysiska miljöer samt bättre drift- och 
underhållsstandard. 

 ➤ Bättre bemötande, kunskap och förstå-
else för funktionshindrades behov i Väg-
transportsystemet. 

 ➤ Behov av delaktighet och inflytande. 

Speciella utformningsbehov för barn
Barns möjligheter att själva på ett säkert och 
tryggt sätt använda transportsystemet, och vistas 
i trafikmiljöer, ska öka. Det innebär att barnen 
ska kunna gå och cykla på ett separerat gång- och 
cykelvägssystem i så hög utsträckning som möj-
ligt. I korsningspunkter med bilvägar och där 
gc-trafiken integreras med biltrafiken bör utform-
ning ske så att vägen är hastighetssäkrad till gång-
fart eller max 30 km/tim. Utformning sker med 
denna förutsättning enligt VGU Krav och Råd 
för sektion, linjeföring, korsningsutformning och 
hastighetssäkring (avsnitt 2.11).

Ett speciellt problem utgör busshållplatser 
som används av skolbarn vid vägar med hög till-
låten hastighet. Här ställs särskilt stora krav på 
gångvägar till och från hållplatsen, hållplatsens 
utformning samt sikt längs vägen. 

Trafikverket har identifierat nedanstående 

prioriterade behov  för Barn och unga: 

 ➤ Fler barn och unga ska på egen hand kunna 
ta sig till skolan som gående och cyklist. 

 ➤ Fler barn och unga ska på egen hand kunna 
ta sig till skolan med skolskjuts. 

 ➤ Behov av delaktighet och inflytande. 

Speciella utformningsbehov för äldre
Trafikverket har identifierat nedanstående priori-
terade behov för äldre: 

 ➤ Attraktivare kollektivtrafik i ett ”hela 
resan-perspektiv”. 

 ➤ Ökad separering av gående från cyklister på 
gc-vägar. 

 ➤ Säkrare och enklare utformning av fysiska 
miljöer samt bättre drift- och underhålls-
standard. 

 ➤ Ökad möjlighet att kunna köra bil högt upp 
i åldrarna. 

 ➤ Behov av delaktighet och inflytande. 

utFoRMnInGSBehoV FöR 
koLLektIVtRaFIk
Vid utformning ska hänsyn tas till kollektivtra-
fikens behov. Vid vägar med hög belastning kan 
särskilt bussfält behövas. Se VGU Råd avsnitt 2.4.5 
Specialfält på huvud- och lokalnätsgator. Utform-
ning av Busshållplatser behandlas i VGU Krav och 
Råd avsnitt 5.1 Busshållplatser. Vändslingor för 
buss i VGU Krav och Råd avsnitt 6.7. I signalregle-
rade korsningar kan särskild bussprioritering vara 
befogad.  
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trafiksäkerhet

noLLVISIonen oCh VäGutFoRMnInGenS 
BetydeLSe FöR tRaFIkSäkeRheten
En viktig utgångspunkt för utformning av vägar 
och gator är nollvisionens principer att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt även om ett misstag 
görs, exempelvis att så att man råkar få en sladd.

Trafiksäkerhetsmodellen ovan visar orsaks-
sammanhangen och hur elementen inbördes 
påverkar varandra samt hur säker vägtrafik kan 
uppnås. Basen är vilket krockvåld vi kan utsättas 
för utan att allvarliga olyckor uppstår. För att det 
ska vara möjligt måste vi sitta i ett säkert fordon, 
vägen eller gatan måste vara säker och trafikan-
terna måste uppträda på ett säkert sätt. Med dessa 
förutsättningar kan en säker hastighetsgräns sät-
tas. Ett viktigt villkor är därvid att trafikanten är 
bältad, nykter och håller hastighetsgränsen. 

Några viktiga förutsättningar för utformning 
är för vilka hastigheter vid olika olyckstyper det är 
möjligt att klara sig utan allvarliga skador med de 
fordon som är vanliga idag (illustration nedan).

Med detta följer att ur ett strikt krockvåldsper-
spektiv borde

 ➤ hastighetsgränsen på icke mötesseparerade 
vägar vara max 70 km/tim,

 ➤ tre- och fyrvägskorsningar hastighets-
begränsas till 50 km/tim, och

 ➤ gång- och cykelpassager hastighetssäkras 
till 30 km/tim.

Eftersom väg- och gatuutformningen ska anpas-
sas även till andra transportpolitiska mål måste 
i VGU kompromisser göras i utformningen men 
avstegen från krockvåldsprincipen ska göras 
med kunskap och respekt för dessa principer. Det 
innebär t.ex. att högre hastighet än 70 km/tim kan 
tillåtas på vissa icke mötesseparerade vägar som 
är viktiga för samhällsutvecklingen om trafikflö-
det på dem är begränsat och därmed risken för 
mötesolyckor är liten. Samma gäller för tre- och 
fyrvägskäl på viktiga huvudvägar och där trafiken 
på anslutande vägar är begränsad. 

Det ska också nämnas att fordonsutvecklingen 
är snabb och att såväl passiva som aktiva system 
för t.ex. automatisk inbromsning, kurskorrigering 

Trafiksäkerhetsmodell 
som visar orsaks-
sammanhang och hur 
elementen inbördes 
påverkar varandra 
samt hur säker väg-
trafik kan uppnås.
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m.m. gör att de högsta hastigheter som nämnts 
ovan kan komma att höjas.

Utvecklingen av vägarna, fordonen och tra-
fikanternas beteende har bidragit till att antalet 
dödade har minskat kraftigt trots en stadig trafik-
ökning. 

Fram till omkring 1970 var trafiksäkerhets-
arbetet inte så effektivt utan antalet dödade i 
trafiken fördubblades från 1950 fram till denna 
tid. Därefter har antalet minskat trots trafikök-
ningen. Antalet dödade per 100 000 fordon i trafik 
har under perioden 1950–2013 minskat från 172 
till 5,1. När det gäller vägutformning har mötes-
separering, säkrare sidoområden, planskilda 
korsningar, cirkulationsplatser och anpassning 
av hastighetsgränserna till vägutformningen haft 
störst betydelse för trafiksäkerheten. 

FöRkLaRInGSModeLL FöR 
tRaFIkantBeteende
För att förstå orsaken till trafikolyckor behöver 
vi förklaringar till vad i trafikantbeteendet som 
brister och som kan ge bra förslag till hur effektiva 
åtgärder kan sättas in. Flera modeller har utveck-
lats för att förklara och förstå hur trafikanterna 
uppfattar trafikmiljö. En vanlig modell är utveck-
lad av Gabriel Helmers, VTI. Nedan redovisas 
huvuddragen i den. 

Modellen kan vara ett hjälpmedel vid analys 
av olyckor, vid val av åtgärder och vid revision av 
regler för vägutformning.  Några grundregler är:

Vägen ska vara utformad så att 

 ➤ föraren spontant upplever hur han ska köra 
på vägen, 

 ➤ förarens förväntningar på vägen bekräftas, 
 ➤ vägens utformning inte överraskar föraren.

Den självförklarande vägen ska utformas så att 
den ger oss omedelbara, entydiga och korrekta 
upplevelser av hur vi ska köra. Lyckas vi med det-
ta, blir det ”lätt att köra rätt och svårt att köra fel”. 

Två typer av information finns

 ➤ den ”naturliga ”som vi får direkt genom 
vårt seende och som ger oss en omedelbar 
upplevelse, och

 ➤ den symboliska (vägmärken, vägvisning) 
som kräver en medveten avläsning och 
symbolförståelse som föraren letar efter 
när han inte vet eller förstår. Behovet av 
informationen måste väckas.

Den ”naturliga” informationen uppfattas omedel-
bart. Den symboliska kräver avläsning och förstå-
else. Förklaringsmodellen säger: 

 ➤ Vägen bör ge oss ”naturlig” information – 
den bör vara rik och inhämtas spontant.

 ➤ Den symboliska informationen i vägmiljön 
är fattig, måste avläsas och är inte priorite-
rad, den missas därför ofta.

 ➤ Vägen ska ha ett ”formspråk”, som gör den 
symboliska informationen överflödig.

Vägmärken ska bara ”bekräfta” det som vägens 
fysiska utformning ”redan sagt”. En konsekvens 
av detta är att den information, som förmedlas 
genom vägmärken, aldrig får stå i konflikt till den 
”naturliga” informationen. Dålig vägutformning 
kan aldrig skyltas bort. 

När man till exempel ansluter en väg i en tre-
vägskorsning till en annan väg med påbjuden kör-

Inte bara har antalet dödade i trafiken minskat i nomi-
nella tal. Dessutom har antalet dödade per 100 000 
fordon i trafik under perioden 1950–2013 minskat från 
172 till 5,1.
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riktning ska vägen/gatan genom sin utformning 
tala om för föraren att han ska svänga vänster (se 
figur ovan). 

Ett annat exempel bygger på ”köra rakt fram-
principen” som säger att om trafiken ser en rak 
väg framför sig ska den också leda rakt fram. Kan 
föraren se vägen på långt avstånd rakt fram ska det 
alltid vara rätt att fortsätta köra rakt fram. Är det 
en kurva efter krönet kommer den att överraska. 

Genom att påbörja kurvan redan före krö-
net ges föraren en tydlig upplysning hur han ska 
köra. Han ska heller inte behöva överraskas av att 
kurvan efter krönet blir tvärare med mindre kurv-
radie.

Enligt förklaringsmodellen ska vägen eller 
gatan utformas så att föraren spontant utan skyl-
tar ska uppleva för vilken hastighet vägen eller 
gatan är lämplig för. Det är en svår uppgift särskilt 
på landsbygdsvägar. Det finns emellertid ett antal 
olika element som kan hjälpa trafikanten att för-
stå vägen/gatan:

 ➤ vägbredd
 ➤ linjeföring
 ➤ länklängd och korsningsavstånd
 ➤ gc-separation
 ➤ gestaltning och vägutrustning
 ➤ beläggningsmaterial
 ➤ hastighetsdämpande åtgärder

Det är viktigt att gestaltning, materialval, färger 
och former väljs i harmoni med väg- eller gatu-
rummet i övrigt.

Ju bredare vägen/gatan är ju mer inbjuder den 
till höga hastigheter. Därför bör vägen/gatan inte 

göras bredare än vad som absolut krävs för trafik-
funktionen, framför allt i tätortsmiljöer. Där det 
är särskilt viktigt med hastighetsanpassning bör 
utrymmesklass B eller C väljas enligt den dimen-
sionerande trafiksituationsmodellen. Speciellt i 
tätorter kan man dessutom behöva göra avkall på 
den dimensionerande trafiksituationen genom 
avsmalningar i vissa punkter som då inte medger 
exempelvis möte. 

Om körbanan på en befintlig väg är för bred för 
att ge hastighetsanpassning kan bredden minskas 
genom exempelvis att använda en del av körbanan 
till separat gc-bana, cykelfält eller bredare vägren 
för gc-trafik. En möjlighet är också att minska 
körytan genom att anlägga en mittremsa.

Länkens längd är ett sätt främst i tätorter att 
markera vilken typ av gata och för vilken hastighet 
vägen är utformad för. Bostadsgator görs med för-
del korta. Korsningsavstånd ger också trafikanten 
en signal om vilken hastighet vägen/gatan är tänkt 
för. Långa korsningsavstånd och speciellt plan-
skilda korsningar ger en signal om en väg utfor-
mad för höga hastigheter. Gator med anslutningar 
i varje kvarter indikerar en gata utformad för låga 
hastigheter. 

Graden av gc-separation markerar också lämp-
lig hastighet. En gångfartsgata med alla trafikslag 
integrerade säger trafikanten att området är tänkt 
just för gångfart – cirka 7 km/tim. Gångbana 
markerar hastigheter 30–50 km/tim och gc-bana 
separerad längs vägen ≥60 km/tim. 

Genom gestaltningen av vägen och dess 
omgivning kan också vägen ges självförklarande 
egenskaper. Avståndet mellan körbanan och 

Genom att kurvan påbörjas redan före 
krönet ges föraren en tydlig upplys-
ning vart vägen svänger.

Gatan till höger berättar 
genom sin utformning att 
föraren ska svänga vänster.
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avstånd ju lägre hastighet. Genom sidoseendet 
flimrar föremålen förbi ju närmare de står och 
man upplever en förhållandevis högre hastighet. 
Växtlighet nära vägbanan kan användas som en 
möjlighet men man måste då vara uppmärksam på 
det säkerhetsavstånd som behövs om växtligheten 
är oeftergivlig – dvs. med stamdiameter ≥ 10 cm. I 
tätortsmiljöer kan skyltstorlek, typ av skyltbärare 
samt annan möblering bidra till att markera vilken 
typ av gata man färdas på. Planteringar i gaturum-
met är ytterligare ett hjälpmedel för detta. Val av 
vägutrustning bör också väljas med hänsyn till den 
hastighet vägen/gatan är dimensionerad för. 

Beläggningsmaterial är ett känt sätt att marke-
ra gatutyp. Gatsten och plattor är tydliga signaler 
på lågfartsgator.

Om inte dessa metoder är tillräckliga för att nå 
de färdhastigheter vägen/gatan är utformad för, 
är den sista effektiva åtgärden att anordna hastig-
hetsdämpande åtgärder. En rätt utformad cirku-
lationsplats är en effektiv metod som tydlig has-
tighetsreducerande anordning. Samma princip 
kan anordnas genom sidoförskjutning på sträcka. 
Den fysiska utformningen kräver sidoförflyttning 
genom att körfältet svänger. Att styra bilen på ett 
smalt körfält genom en kurva fordrar att föraren 
har sin uppmärksamhet riktad mot fordonets 
sidoläge genom kurvan.

Hastighetsdämpning på landsbygdsvägnätet 
åstadkoms lämpligen med ATG-övervakning. 

Om utformning av hastighetsdämpande åtgär-
der – se VGU Krav och Råd avsnitt 2.11.

Övergång mellan landsbygd 
och tät bebyggelse
Särskilt utmanande är hur utformning av infarter 
till tätorter ska anpassa trafikanterna från den 
relativt konfliktfria miljön i höga hastigheter till 
den blandtrafik som råder i tätbebyggelse. Anpass-
ningen till lägre hastigheter bör göras stegvis 

och påbörjas i god tid så att fordonstrafikanterna 
får in känslan och förståelse för en välanpassad 
hastighetsnivå. En bra infart är där trafikanten 
genom visuella förändringar anpassar sitt körsätt 
vilket kan ske genom ”portar” vid övergångarna 
och använda olika utformningselement vid olika 
hastighetsgränser. Infarten ska också vara lättori-
enterad och välkomnande.

deFInItIon aV SkadeGRad

 ➤ död. Död inom 30 dagar till följd av en 
trafikolycka. Även naturlig död ingår i 
den officiella trafikolycksstatistiken för 
perioden 1994 till och med 2000. Från 2010 
särredovisas självmord. 

 ➤ allvarligt skadad. Person som i samband 
med en vägtrafikolycka erhållit en skada på 
minst 1 procent enligt invaliditetskalan.

 ➤ Lindrig skada. Övrig personskada till följd 
av en trafikolycka. 

 ➤ egendomsskada. Skada på egendom exem-
pelvis fordon

Måttet allvarligt skadad är ett nytt mått. Äldre sta-
tistik redovisar ”svårt skadad” enligt följande: 

 ➤ Svårt skadad. Person som till följd av en 
trafikolycka erhållit brott, krosskada, sön-
derslitning, allvarlig skärskada, hjärnskak-
ning eller inre skada. Dessutom räknas som 
svår personskada annan skada som väntas 
medföra intagning på sjukhus. 

Skadegraden kan redovisas på flera olika sätt 
beroende vad avsikten är med redovisningen. I 
senare data används sjukvårdens bedömningar 
för att sortera skadorna med avseende på grad av 
livshotande och/eller invalidiserande skador. Då 
används fler graderingar än vad som redovisas 
ovan. 
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deFInItIon aV RISk 

 ➤ olyckskvot o/Mfkm.  
Polisrapporterade personskadeolyckor per 
miljon fordonskilometer (Mfkm). 

 ➤ dödskvot d/Mfkm.  
Antal dödade per Mfkm. 

 ➤ Svårt skadad kvot SS/Mfkm.  
Antal svårt skadade per Mfkm. 

 ➤ döds- och svårt skadadkvot dSS/Mfkm. 
Antal dödade och svårt skadade per Mfkm. 

 ➤ Lindrigt skadad kvot LS/Mfkm.  
Antal svårt skadade per Mfkm. 

 ➤ Skadekvot S/Mfkm. 
Antal dödade och skadade per Mfkm. 

 ➤ egendomsskadekvot eG/Mfkm.  
Antal egendomsskador per Mfkm. 

Istället för fordonskm kan måttet också uttryckas 
i Mapkm = miljon axelpar km. Omvandling mellan 
axelpar och fordon – se Trafikanalys.

För att få kvoterna mer lättuppfattade kan de 
också uttryckas i exempelvis antal DSS per miljard 
fordonskm. Nedanstående figurer redovisar sta-
tistik enligt de polisregistrerade olyckorna. Inklu-
deras de sjukvårdsrapporterade svåra skadefallen 
blir bilden något annorlunda.  

Måttet är ett uttryck för vilken individuell 
risk man utsätter sig för när man kör en km på en 
viss vägtyp med en viss hastighetsgräns. Man kan 
notera att de mötesfria vägarna är generellt betyd-
ligt säkrare än de icke mötesseparerade vägarna. 

Täthet (kollektiv risk)
Ett olycksmått på en väg är täthet som är antalet 
olyckor med dödlig eller svårt skadad som följd 
per km väg och år. Måttet uttrycks i antal DSS/km 
väg. Tätheten för en vägtyp beror dels på olycks-
risken (frekvensen) på vägtypen DSS/fkm och 
dels trafikflödet ÅDT. Trots låga olycksrisker på 
motorvägar och mötesfria vägar uppvisar dessa 
vägtyper ofta de högsta tätheterna. Det beror på 
de höga trafikflödena på dessa vägar. Måttet är en 
indikator på för vilka vägar man kan finna de mest 
effektiva trafiksäkerhetshöjande åtgärderna.

Olyckstyp
Om man analyserar olycksstatistiken med hänsyn 
till olyckstyp får man följande resultat (polisrap-
porterade olyckor). Det gäller samtliga vägar och 
gator under perioden.

Singelolyckor med motorfordon är således den 
vanligaste olyckstypen enligt polisrapporterna, 
följt av mötesolyckor, olyckor mellan motorfor-
don och gång- och cykel samt upphinnande. Om 
man bryter ned dessa olyckstyper på vägtyperna 
i TEN-T-vägnätet i Sverige (Transeuropeiska väg-
nätet) får man följande resultat (tabell på motstå-
ende sida). Här syns att 

 ➤ tvåfältsvägarna utan mittseparation gene-
rellt har betydligt högre skadekvot är de 
mittseparerade vägarna 

 ➤ singelolyckorna är den helt dominerande 
olyckstypen bland så väl mötesfria som icke 
mötesfria vägar 

Olycksrisken på en väg kan uttryckas som ”täthet” i 
måttet DSS/km – DSS-kvoten.



2  |  Trafikens anspråk 

23

 ➤ risken för singelolyckor på mötesfria vägar 
är mindre än hälften av den på icke mötes-
fria vägar. Detta kan inte enbart förklaras 
av bättre sidoområden utan huvudskälet 
torde vara att mitträcket effektivt hindrar 
avkörning åt vänster. Cirka 40 procent av 
singelolyckorna bedöms bero på avkörning 
åt vänster på icke mötesfria vägar.

På icke mötesfria vägar är mötesolyckor den näst 
vanligaste olyckstypen vid olyckor med dödlig 
utgång eller med svåra personskador som följd. 

Denna typ av olyckor är av naturliga skäl nästan 
helt eliminerad på de mötesseparerade vägarna. 
Anmärkningsvärt är det stora antalet upphinnan-
deolyckor på de mötesseparerade vägarna.  

Korsningsolyckor är relativt vanliga på de icke 
mötesseparerade vägarna. Allvarliga olyckor med 
gång- och cykelolyckor förekommer på TEN-T-
vägnätet även om huvuddelen av dem återfinns i 
tätorter på andra vägar än i TEN-T-vägnätet. På 
landsbygden är olyckorna utspridda och svåra att 
härleda till vissa miljöer.
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Fallolyckor räknas inte som vägtrafikolyckor var-
för de normalt inte blir kända av polisen. Cykel 
singel blir känd av polisen endast i cirka ett fall på 
tio. För att få grepp om dessa olyckor behöver man 
studera sjukhusstatistik. Så mycket som 10 000 
personer per år uppsöker akutsjukvården efter 
fall. Motsvarande för cykel singel är cirka 6 000. 
Cykelsingel- och fallolyckor är beroende bl.a. av 
utformningen och underhållet av gång- och cykel-
vägar.

Djupstudier av dödsolyckor
Alla olyckor med dödlig utgång analyseras i s.k. 
djupstudier vilket innebär att särskilt utbildad 
personal gör studier på olycksplatsen där olycks-
förlopp, vägutformning m.m. studeras. Fordonet 
studeras för att bl.a. kontrollera om säkerhetsut-
rustning fungerat som krockkuddar, om bälten 
använts, hur karossen deformerats osv. Obduk-
tionsrapporten studeras också för att kontrollera 
vad som orsakat dödsfallet, om föraren varit nyk-
ter m.m. Sammantaget ger dessa djupstudier en 
betydligt bättre bild av olycksförloppet, fordonet, 
föraren och vägutformningen än vad som kommer 
fram vid en vanlig polisundersökning av en trafik-
olycka. Nackdelen är att vi endast får uppgifter om 
dödsolyckorna och att vi inte får samma kunskap 
om övriga allvarliga olyckor.

Trafiksäkerhetseffekter av fysiska åtgärder 
För beräkning av vilka effekter olika förbättringar 
och ombyggnader av ett befintligt vägnät har – se 
Effektsamband för transportsystemet, Fyrstegs-
principen, Steg 3 och 4, Bygg om eller bygg nytt, 
Kapitel 6 Trafiksäkerhet. 

VäGSäkeRhetSLaGen

Omfattning
Vägsäkerhetslagen (SFS 2010:1362) innehåller 
bestämmelser om väghållares skyldigheter som 
syftar till att öka säkerheten för vägtrafikanter. 
Lagen gäller det transeuropeiska vägnätet som i 
Sverige omfattar cirka 600 mil.
Lagen föreskriver bl.a.

 ➤ För varje vägprojekt ska väghållaren göra 
en trafiksäkerhetsanalys

 ➤ För varje vägprojekt ska väghållaren utse en 
trafiksäkerhetsgranskare som ska följa den 
fysiska planeringen av vägprojektet, göra 
en trafiksäkerhetsgranskning och upprätta 
granskningsrapporter

 ➤ Väghållaren ska genomföra regelbundna 
säkerhetsinspektioner av vägar, kartlägga 
vägarnas säkerhetsstandard och upprätta 
en plan för åtgärder som bör vidtas för att 
öka säkerheten på vägarna

 ➤ Väghållaren ska upprätta en olycksrapport 
för varje dödsolycka i trafiken som inträffat 
på en väg inom TEN-T-vägnätet

Vägsäkerhetsförordningen (2010:1367) och 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om vägsäkerhet (TSFS 2010:183) ger mer detalje-
rade föreskrifter och råd om vägsäkerheten. 
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Trafikverket har för att uppfylla kraven i vägsäker-
hetslagen tagit fram ett system för att regelbundet 
säkerhetsklassificera viktigare vägar. Metoden 
bygger på den kunskap som finns idag om samban-
det mellan en vägs utformning och dess säkerhet. 
Metoden bygger således inte på olycksstatistik 
(exempelvis s.k. black-spots). Analyser har gjorts 
av olycksstatistik avseende olyckor med dödsfall 
eller svåra skador som följd. Vidare har djupstu-
dier av dödsolyckor utanför respektive innanför 
de s.k. systembegränsningarna analyserats samt 
resultat från simulering av främst avkörningar 

studerats. Slutligen har bedömd fordonsut-
veckling de närmaste fem åren och människans 
förmåga att stå emot krockvåld också utgjort 
underlag för säkerhetskriterierna. Huvudsyftet 
med dessa analyser har varit att finna vilka viktiga 
utformningselement för varje vägtyp/hastighets-
gräns som är viktigast vid en säkerhetsklassning 
av vägar. 

Homogena vägsträckor, korsningar mellan 
allmänna vägar och anordningar för gång- och 
cykeltrafik har klassificerats i klasserna mycket 
god, god, acceptabel och låg.  Kriterierna visas i 
scheman på de följande sidorna.
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Säkerhetsklassning – kriterier för landsbygdsvägar (sträcka)

Vägtyp/hastighet Mycket god God acceptabel Låg

Motorväg Mittseparation: 
Mitträcke, endast enstaka korta 
öppningar för drift- och utryck-
ningsfordon. 
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 12 m, jämn släntbeklädnad. 
Övrigt:  
Sidoräfflor. 

Mittseparation: 
Mitträcke eller mittremsa 
13 m 
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller 
säkerhetszon 6 m. 

Motorväg Mittseparation: 
Mitträcke eller mittremsa 13 m.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken, tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 10 m, jämn släntbeklädnad. 

Mittseparation: 
Mitträcke eller mittremsa 
8 m. 
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller 
säkerhetszon 5 m.

Mötesfri motortrafik-
led och landsväg

  

Mittseparation: 
Mitträcke. På MML korta öppningar 
för drift- och utryckningsfordon. På 
MLV kortast möjliga öppningar vid 
korsningar och anslutningar.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken, tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 10 m, jämn släntbeklädnad. 
Övrigt:  
Inte vänstersväng från omkörnings-
fält. 

Mittseparation: 
Mitträcke. 
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller 
säkerhetszon 5 m. 

Väg med två körfält 

Väg med två körfält Mittseparation: 
Räfflad mittremsa och 
ATK eller målad 2+1.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken 
eller säkerhetszon 5 m. 

Väg med två körfält Mittseparation: 
Räfflad mittlinje och ATK .
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller 
säkerhetszon 5 m.

Mittseparation: 
Räfflad mittlinje vid 
ÅDT>2000.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken 
eller säkerhetszon 4 m.

Väg med två körfält Mittseparation: 
Räfflad mittlinje vid ÅDT > 
6000 annars målad mittlinje.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller 
säkerhetszon 4 m.

Mittseparation: 
Målad mittlinje
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken 
eller säkerhetszon 3 m
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Säkerhetsklassning – kriterier för tätortsvägar (sträcka)

Vägtyp/hastighet Mycket god God acceptabel Låg 

Motorväg

 

 

Mittseparation: 
Mitträcke eller vid 80 och 70 km/tim 
mittremsa 8 m.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken, tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 
7 m (70, 80 km/tim)
10 m (90, 100 km/tim)

Mittseparation: 
Mitträcke eller vid 80 och 70 km/tim 
mittremsa 2 m. 
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller säker-
hetszon 
3 m (70, 80 km/tim)
5 m (90, 100 km/tim)

Väg med fyra körfält

 

 

 Mittseparation: 
Mitträcke vid 90 km/tim. Mitträcke 
vid 70 och 80 km/tim och 
ÅDT>20000
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken, tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 7 m.

Mittseparation: 
Mitträcke eller mittremsa 4 m vid 90 
km/tim. Mittremsa 2 m vid 70 och 
80 km/tim och ÅDT>10000
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller säker-
hetszon 3 m. 

Väg med två körfält

 

Mittseparation: 
Mitträcke vid ÅDT >15 000.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken, tillräckligt 
långa och rätt avslutade eller säker-
hetszon 7 m. 

Mittseparation: 
Målad mittlinje.
Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller säker-
hetszon 3 m.

Väg med två körfält

 

Sidoområde:  
I huvudsak sidoräcken eller säker-
hetszon 3 m

Sidoområde:  
I huvudsak säkerhetszon 2 m 

Väg med två körfält
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Trafikplats 

Planskild typ F 

Cirkulationsplats  
god visuell ledning 
VR=50 

Cirkulationsplats  
mindre god visuell  
ledning VR =30 

Signalreglerad korsning

Trevägskorsning Se dia-
gram 1, 2

Se dia-
gram 1, 2

Se dia-
gram 1, 2

Se dia-
gram 1, 2

Se dia-
gram 1, 2

Se dia-
gram 1, 2

Fyrvägskorsning Se dia-
gram 3, 4

Se dia-
gram 3, 4

Se dia-
gram 3, 4

Se dia-
gram 3, 4

Se dia-
gram 3, 4

Se dia-
gram 3, 4
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29Säkerhetsklassning – kriterier för gång- och cykelanordningar på utpekade 
(funktionella) stråk i landsbygdsmiljö på sträcka och vid korsning

Vägtyp/hastighet Mycket god God Acceptabel Låg 

Motorväg/Mötesfri 
motortrafikled

 

 

Inga smitpassager. Separerad 
längs vägen och planskilda 
gc-passager.

Någon enstaka smitpassage.
Separerad längs vägen och plan-
skilda gc-passager

Separerad längs vägen 
och planskilda gc-
passager

Mötesfri väg

 

Separerad längs  vägen och 
planskilda gc-passager

Vägren ≥0,75 m. planskild pas-
sage eller hastighet ≤60 km/tim 
ordnad gc-passage i två steg.

Vägren ≥0,75 m. 

Väg med två körfält 

  

 

Separerad längs vägen och 
planskilda gc-passager

Vägren ≥0,75 m. planskild pas-
sage eller hastighet ≤60 km/tim 
ordnad gc-passage i två steg.

Vägren ≥0,75 m. 
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30 Säkerhetsklassning – kriterier för gång- och cykelanordningar 
i tätortsnära miljöer på sträcka och vid korsning

Vägtyp/hastighet Mycket god God Acceptabel Låg

Väg med fyra körfält

 

 

Separerad längs och tvärs 
vägen

Vägren >0,75 m, sepa-
rerad passage eller 
hastighet <60 km/tim 

Väg med två körfält

 

Separerad för cyklister och 
gående längs vägen. Gång-
passage hastighetssäkrad 
till 30.

Separerad för gående längs 
vägen. Passage i två steg. Gång-
passage hastighetssäkrad till 40.

Separerad för gående 
längs vägen. Ordnad 
gc-passage.

Väg med två körfält

 

Separerad för gående längs 
vägen.
Gångpassage hastighets-
säkrad till 30.

Separerad för gående längs 
vägen. Gångpassage hastighets-
säkrad till 40.

Separerad för gående 
längs vägen. 

Väg med två körfält Gångpassage hastighets-
säkrad till 30.

Gångpassage hastighetssäkrad 
till 40.
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Exempel, trevägskorsning utan ATK (vid röd punkt) 
Inkommande primärväg 6 000 f/d 
Inkommande sekundärväg 1 000 f/d 
Ger: Grön standard för ≤80 km/h, men  
Röd standard för ≥90 km/h.

Exempel, trevägskorsning med ATK (vid röd punkt) 
Inkommande primärväg 6 000 f/d 
Inkommande sekundärväg 2 250 f/d 
Ger: Grön standard för ≤70 km/h, men  
Röd standard för ≥80 km/h.

Exempel, fyrvägskorsning utan ATK (vid röd punkt) 
Inkommande primärväg 6 000 f/d 
Inkommande sekundärväg 350 f/d 
Ger: Grön standard för 60 km/h, men  
Röd standard för ≥70 km/h.

Exempel, fyrvägskorsning med ATK (vid röd punkt) 
Inkommande primärväg 5 000 f/d 
Inkommande sekundärväg 600 f/d 
Ger: Grön standard för ≤60 km/h, men  
Röd standard för ≥70 km/h.

Säkerhetsklassning – exempel på landsbygdskorsningar utan och med ATK 
Gräns linjerna för varje hastighetsgräns i diagrammen visar gränsen mellan Grön och 
Röd säkerhetsstandard

31
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1. Sektion landsbygd
Under denna rubrik finns inget att tillföra utöver 
innehållet i VGU.

2. Sektion tätort – gaturum
Fördjupad kunskap finns i avsnittet om Gatusek-
tion i den Kommunala VGU-guiden. 

3. Linjeföring

aRBetSMetod
Linjeföringen för en väg är den kombination av 
geometriska element i plan och profil, som defi-
nierar vägens läge i omgivningen.

Vägens linjeföring, typsektion och vägutrust-
ning samt vägens anpassning till terräng och 
omgivning skapar siktförhållanden och vägrum, 
vilka tillsammans ger ramar för trafikanternas 
beteende.

I all vägutformning är samspelet mellan plan 
och profil väsentlig. Det är därför nödvändigt att 
studera de effekter kombinerad krökning i verti-
kal- och horisontalplan kan ge för sikt, visuell led-
ning och vägrummets utseende. Detsamma gäller 
för samspelet mellan gestaltningen av miljön och 
geometrin.

Linjeföring och typsektion väljs utifrån ett 
samhällsekonomiskt synsätt med hänsyn till 
bland annat:

 ➤ trafiktekniska krav baserade på referens-
hastighet och trafikens storlek och sam-
mansättning, ÅDT-DIM och DIM-Dh,

 ➤ terräng- och omgivningskrav,
 ➤ anläggnings-, drift- och underhållskost-
nader.

VGU:s trafiktekniska krav på stoppsikt, omkör-
ningssikt, minsta linjeföringselement och rekom-
mendationer om kombinationer av linjeförings-
element styrs av referenshastighet, som är den 
övergripande standardvariabeln för utformning 
av linjeföring, och trafik och ger projekteringens 
handlingsutrymme.

Vägens linjeföring ska inom givna ramar 
anpassas till terrängens, bebyggelsens och omgiv-
ningens förutsättningar. Målet är att vägen och 
det vägrum som skapas, ska ge god visuell ledning 
och tydliga signaler till trafikanterna om lämpligt 
hastighetsval och körbeteende. Samspelet mellan 
gestaltning av vägmiljön och geometrin är viktig.

Vägrummet ska samverka med linjeföring och 
vägutformning. Övergångar mellan referenshas-
tigheter ska göras tydliga och klara med ett med-
vetet formspråk. 

tRaFIkteknISka kRaV
Grundläggande krav och råd avseende linjeföring 
inklusive sikt och linjeföringselement framgår av 
VGU Krav och råd. 

Vald referenshastighet är avgörande för kraven 
för linjeföringen. Hänsyn behöver också tas till 
om det är frågan om nybyggnad eller ombyggnad. 
Referenshastighet ger tillsammans med grund-
värden för trafikanter och trafikmiljö ett antal krav 
för att säkerställa trafiksäker och bekväm körning 
med hänsyn till vägmiljön för fria fordon av olika 
typer i normala hastigheter vid låga flöden.

3. Trafikteknik indelad enligt VGU
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 ➤ krav på stoppsiktslängder
 ➤ krav på minimiradier i horisontal- och 
vertikalkurvor

 ➤ krav på maximilutningar

Referenshastigheten ger också krav på framkom-
lighet vid normala vardagsmaxtimmar Dh-DIM. 

Normalt kan större delen av ett stråk eller 
vägobjekt ges högre linjeföringsstandard än vad 
minimikraven leder till utan att den totala inves-
teringen behöver ökas.

Linjeföringskraven skiljer sig åt beroende på 
vägtyp. Reglerna för detta finns i VGU och går i 
korthet ut på att vägar där omkörning inte sker i 
motriktat körfält, såsom motorvägar och mötes-
fria vägar, normalt dimensioneras för stopplikt. 
För vägar där omkörning behöver ske i motriktat 
körfält bör det dessutom finnas sträckor med 
omkörningssikt. Så kallade dilemmazoner, avsnitt 
med sikt längre än stoppsikt men som ändå inte 
räcker för omkörning, bör undvikas.

Förutom att tillräcklig sikt ska finnas är det 
viktigt att ljusförhållandena är goda. Vägen och 
dess omgivning bör utformas och ordnas så att 
störande ljus- och skuggbildningar från omgi-
vande byggnader, vegetation och terräng undviks. 
Svår slagskugga kan uppträda vid branta skär-

ningar, stödmurar etc. Särskilt vid lokalisering och 
utformning av tunnelmynningar är det viktigt att 
bländningsriskerna beaktas.

Terränginpassning 
Att lägga in en väg i ett landskap är en utmanande 
uppgift som både innehåller begränsningar och 
rymmer möjligheter. Terränginpassningen av en 
väglinje är både en teknisk och en arkitektonisk 
process. 

Skalbegrepp
Grundprincipen är att ”inpassa” vägen i förhål-
lande till omgivningen istället för att ”utsmycka” 
eller ”framhäva” den.

Tre grundläggande begrepp förenar den tek-
niska och arkitektoniska processen:

 ➤ skala
 ➤ rum
 ➤ rytm

Det är viktigt att den form man ger vägen (plan och 
profil) anpassas till landskapet. Liten väg förank-
ras i landskapets småskalighet, den stora vägen 
griper tag i de stora formerna i landskapet (se figur 
ovan).

Beskrivning av skalbegrepp 1: Storskaligt landskap. Beskrivning av skalbegrepp 1: Småskaligt landskap.
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Landskapstyper
Det svenska landskapet kan grovt indelas i tre 
landskapstyper (se figur ovan):

 ➤ platt landskap
 ➤ svagt kuperat landskap
 ➤ starkt kuperat landskap

Rum
Rummet är en avgränsad del av ett landskap – ”så 
långt man kan se från en viss punkt”. Begräns-
ningar kan vara:

 ➤ terräng (främst topografi), växtlighet, 
bebyggelse

 ➤ vägens utformning, dvs. linjeföring i plan 
och profil samt sektion och sidoområden

 ➤ korsande broar och vägbankar

Beskrivning av landskapstyper:
Ovan vänster: Platt landskap.
Ovan höger: Svagt kuperat landskap.
Höger: Starkt kuperat landskap.

Trafikantens rumsuppfattning 1: Rummet begränsas bl.a. 
av terräng, växtlighet och linjeföring.

Trafikantens rumsuppfattning 2: Blickfältets vinkel mins-
kar med ökande hastighet.
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Rytm
Rytmen i färden längs en väg, upplevelsen av fär-
den, beror på vägens form och hur denna form 
ligger i landskapet. Genom att utnyttja landskapet 
kan vägen, rätt inlagd i terrängen, ge trafikanten 
varierande intryck. Ett varvande av dessa intryck, 
händelserikt/händelsefattigt, skapar en rytm åt 
körningen och färden (se figur ovan).

Målet är att skapa en väg som man ”färdas 
längs” och inte enbart ”kör på”. En färd längs en 
väg ska skapa positiva upplevelser och sätta fanta-
sin i rörelse.

Vägens linjeföring bör, i samverkan med dess 
sektion och terrängen, skapa variation i utblickar 
och på så sätt ge trafikanterna en upplevelse av 
landskapet.

Utblickar mot omgivningen bör tidsmässigt 
vara så långa att trafikanterna har möjlighet att 
uppfatta dem i den hastighet de färdas.

Om utblickarnas varaktighet, t.ex. passage av 
öppningar i vegetation längs vägen, är för korta 
och variationen är för stor, upplever trafikanterna 
omgivningen som ett störande flimmer. 

En enkel tumregel är att siktöppningar bör 
ha minst lika stor längd i meter som hastigheten 

uttryckt i km/tim. Detta motsvarar cirka 4 till 5 
sekunders körtid.

En vägs linjeföring är tredimensionell. Det 
är viktigt att se och behandla vägformen som en 
rymdkurva.

Vägen bör både ha en ”inre” och en ”yttre” har-
moni. Den inre harmonin innebär att väglinjen 
har en tillfredsställande, lugn och behaglig geome-
trisk form – sedd enbart som rymdkurva utan ter-
räng. Den yttre harmonin innebär att rymdkurvan 
inplacerad i sitt landskap ska vara i samklang med 
terrängen och i harmoni med landskapet. De geo-
metriska plan- och profilelementen ska ha samma 
skala som den terräng där de används.

I detta arbete är det betydelsefullt att ha en 
helhetssyn – en slags filosofi – för hur den färdiga 
vägen med vägutrustning och sidoanläggningar 
ska se ut. Häri ingår, förutom vägen, lokalisering 
och utformning av trafikplatser och korsningar, 
vägmärken och markeringar, belysning, placering 
och formgivning av broar, stödmurar, bullerskär-
mar, viltstängsel, eventuell färgsättning av broar 
och räcken, terrängmodellering och plantering, 
rastplatser inkl. utrustning osv.

Rytmisk landskapsanpassning.

Exempel på hur landskapsanpassning nås med mjuk, rytmisk linjeföring (höger) eller tvärtom (vänster). 
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Metodik och strategi
Det praktiska arbetet med terränginpassning kan 
förenklat delas upp i följande tre steg:

 ➤ inventering
 ➤ linjedragning (skissa)
 ➤ bearbetning (beräkna, producera)

Metodiken nedan avser i första hand tvåfältsvä-
gar. För mötesfria vägar tillkommer hanteringen 
av bland annat omkörningssträckor. Längs en 
mötesfri väg förstärks linjeföringen av bredare 
vägmarkeringslinjer och räcken vilket särskilt 
behöver beaktas vid övergångar i anslutning till 
omkörningssträckor och i övrigt när linjer avviker 
från den genomgående linjeföringen.

1. Inventering
Vägens spelplats är ”terrängområdet”. Detta 
inventeras på både sina begränsningar och möjlig-
heter.

Begränsningar kan bestå i ytor som inte får 
eller bör användas, eller endast kan användas med 
någon form av inskränkning, exempelvis befintlig 
och planerad bebyggelse, vattendrag, vägar, järn-
vägar, skyddsvärda områden ur natur-, kultur- 
eller arkeologisynpunkt eller geotekniskt svåra 
områden.

Möjligheterna utgörs av den frihet som finns 
i terrängområdet, att med hjälp av tekniska lös-
ningar, samspela med den ”geometriska formen” 
för att ge vägen rätt skala och rytm.

I detta skede finns också stora möjligheter 
att arbeta in anpassningar i linjeföring för att 
minimera negativ påverkan i natur och kultur-
miljölandskapet och för att skapa möjligheter till 
kostnadseffektiva mildrande åtgärder som t.ex. 
faunapassager.

Det är viktigt att i detta inledande skede skaffa 
sig en god kännedom och visuell uppfattning om 
det aktuella landskapet. Förutom att studera kar-
tor bör man ”läsa in terrängen” genom att köra 
och gå i området. Att flyga över området, fotogra-
fera och notera kan vara bra komplement för att 
skaffa sig en god lokalkännedom.

Det är i terrängen som man finner lösningen på 
vägens form.

2. Linjedragning (skissa)
En teknik, att placera in en väglinje i landskapet, 
är att börja med att lägga fast raklinjer och sedan 
förbinda dessa med kurvbågar (se figur ovan).

En annan, ur terränginpassningssynpunkt 
bättre teknik, är att börja med att lägga in cir-
kelbågar med radier, som passar till, översätter, 
landskapets form och därmed skala. Dessa binds 
sedan samman med övergångsbågar, t.ex. klotoi-
der eller andra cirkelbågar med större radier (se 
figur ovan).

Linjedragningen börjar med att på plankartan, 
gärna med ett skisspapper över, på fri hand skissa 
in lämpliga väglinjer i landskapet. Då kan man 
använda sig av de intryck och noteringar om land-

Raklinjestakning. Rytmisk stakning.
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heter, som man fått vid inventeringen. Med dessa 
i botten försöker man att skapa en väglinje, som är 
och känns förankrad i landskapet. Mot bakgrund 
av den information man då har är det lätt att se att 
raklinjen ofta är en främmande form i landskapet 
med dess organiska, mjuka och runda former.

Terränginpassningen måste anpassas till kra-
vet att skapa tillräckliga omkörningssikter. Höger-
kurvor, även med stora radier, skapar lätt dilem-
mazoner och förstörda omkörningsmöjligheter.

Terränginpassning ska även ske med hänsyn 
till identifierade naturvärden där bl.a. fragmen-
tering, förlust av naturtyper, barriär och störning 
har stor inverkan. Det kan t.ex. vara en vägs inpass-
ning i ett småbrutet hagmarkslandskap, möjlighet 
att bygga faunapassager eller bullerspridning i 
förhållande till en fågelsjö etc. 

En vägs inpassning i ett småbrutet landskap 
kan innebära små negativa effekter eller få kata-
strofala följder. Skillnaden i effekt förklaras av 
att det har mycket stor betydelse hur vägen läggs 
i förhållande till det småbrutna landskapets ingå-
ende naturtyper och vägens påverkan på djurens 
möjligheter att röra sig mellan ingående naturty-
per. Skillnaden kan alltså vara utdöende eller inte 
för t.ex. populationer av fjärilar i ett hagmarks-
landskap eller en lokal grodpopulation som fått en 
väg mellan en övervintringsbiotop (t.ex. sydslänt 
skogsmark) och ett lekvatten.

Under skissningsskedet kan den drivne pro-
jektören ha en viss uppfattning om vägens profil-
form men det är bra att ta hjälp av enkla profilskis-
ser för att se att samspelet mellan plan och profil 
fungerar.

Redan i detta skede bör man ha grepp om var 
eventuella trafik- och rastplatser, korsningar, 
broar, faunapassager, bullerskärmar och dylikt 
ska placeras. För att få en bra helhetslösning ska 
alla delar studeras i ett sammanhang redan från 
början.

3. Bearbetning (beräkna, producera)
Först då man ser och känner att den framskissade 
linjen är i någorlunda harmoni med terrängen 
börjar man använda kurvmallar på skissen för att 
få den första geometriska ansatsen till en väglinje. 
Det är viktigt att snabbt få fram en markprofil för 
den gjorda planskissen. Därefter gör man en väg-
profil och ser om det planläge man valt är bra och 
att samspelet plan och profil fungerar. Om inte 
görs en ny ansats.

Därefter kontrollerar man att de trafiktek-
niska kraven på vägens linjeföring och typsektion 
för vald referenshastighet och dimensionerande 
timme DIM-Dh ej underskrids, dvs:

 ➤ minimikrav för enstaka geometriska ele-
ment,

 ➤ stopp- och omkörningssikter med hänsyn 
till terränghinder,

 ➤ siktprofil med hänsyn till omkörningskrav,
 ➤ hastighetsprofiler för typfordon.

Man behöver också pröva om anpassningar till 
miljökrav blir som man tänkt, t.ex. att utrymme 
för faunapassager (höjd, bredd och anpassnings-
åtgärder mot anslutande natur) finns på plane-
rade lägen i landskapet.

Samspelet i linjeföring mellan plan och profil 
bör prövas med hjälp av perspektivbilder. Det är 
viktigt att lära sig att välja rätt läge på de punkter 
på väglinjen från vilka perspektivet ska tas och att 
tolka den framtagna perspektivbilden. Med per-
spektiven som stöd kan man göra en bedömning 
om man ska göra större justeringar på vägens läge 
i terrängen eller välja andra plan- och profilele-
ment.

Samspel mellan plan- och profilelement
I VGU finns krav och råd om enskilda utform-
ningselement och om kombinationer av element, 
vara en del även framgår nedan. Målsättningen är 
att uppnå en tydlig, förutsägbar och estetisk linje-
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Geometri
Rumselement

Plan Profil

Raksträcka

Horisontell 
eller jämn 
lutning

Raksträcka med konstant längslutning

Konkav kurva

Raksträcka i svacka

Konvex kurva

Raksträcka på krön

Båge

Horisontell 
eller jämn 
lutning

Kurva med konstant längslutning

Konkav kurva

Kurva i svacka

Konvex kurva

Kurva på krön

Grundformer för rymdkurvan.

föring. 
De vanliga stakningselementen för plan- och 

profil ger, i sina olika kombinationer, sex grund-
former för rymdkurvan (se diagram ovan).

Nedan beskrivs några vanliga exempel på linje-
föringar med tips på lämpliga lösningar.

Vid sammanfogning av raklinje och cirkelbåge 
kan en övergångskurva behövas. Regler för detta 

anges i VGU. Övergångskurvan kan antingen ha 
formen av en klotoid, dvs. en båge med lineär 
krökningsförändring, eller utgöras av en eller flera 
cirkulära kurvor med större radie än anslutande 
cirkelbåge, en s.k. korgbåge (normalt radieförhål-
lande är R2 / R1 < 2,0).

Klotoiden ger en form som, med rätt vald para-
meter som underlättar trafikanters körspårsval 
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vid övergång från raklinje till kurva. Detta innebär 
att trafikanterna, särskilt vid övergång till kurvor 
med små radier, inte kommer att gina så mycket. 
Dessutom ger klotoiden en mjuk linjeföring och 
därmed ett visuellt bra intryck för trafikanten.

Ju smalare vägen är och ju mindre radierna är, 

desto viktigare är det att använda klotoider för att 
både få en körfältsutformning som trafikanterna 
kommer att följa och en vacker vägform med god 
anpassning till terrängen (se ovan).

Det är viktigt att vid riktningsändring göra 
kurvbågens längd tillräckligt stor. Ju mindre för-

Jämförelse av synintryck vid övergång mellan raklinje-cirkelbåge och raklinje-klotoid-cirkelbåge.

Vägbana med och utan optisk knyck.
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ändring, desto större radie behövs för att kurvbå-
gen ska bli så lång att linjeföringen inte ser knyckig 
ut (se figur på föregående sida). 

Detta är också viktigt att vertikalkurvans båg-
längd är tillräckligt stor för att inte väglinjen ska 

se knyckig ut, framförallt för konkava vertikalkur-
vor (se figur ovan).

Två cirkelbågar med krökning åt samma håll 
med kort mellanliggande raklinje emellan bör 
undvikas både i plan och i profil (se figur nedan).

Jämförelse övergång från -2 % till +3 % med en ca 210 m lång vertikalkurva med drygt 4 000 m radie och med en ca 
900 m lång vertikalkurva med cirka 18 000 m radie.

Effekt av cirkelbågar med kort mellanliggande raklinje (övre bilden), samma situation men med bara en genomgående 
cirkelbåge med större radie (nedre bilden)
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En annan kritisk form som kräver omsorg vid 
formgivningen både i plan och i profil är S-kurvan. 
För att få så god visuell bild som möjligt bör för-
hållandet mellan radie för horisontalkurva Rh och 
vertikalkurva Rv vara så litet som möjligt och inte 
större än 1/5–1/10. Dessutom bör ”vändningen” i 
plan och i profil vara någorlunda samlokaliserade, 
(se figur ovan). 

I den valda ”mjuka” linjeföringen ska även 
eventuella broar inordnas. Broar bör, om möj-
ligt, inte läggas i raklinje med vägens linjeföring 

på ömse sidor om bron anpassad till bron. Var 
vaksam på hur horisontalkurvorna närmast bron 
skevningsutjämnas. Det är lätt att få en mycket 
knyckig väg närmast bron, som om den satt sig.

Vid passage av större broar t.ex. över vatten-
drag bör man inte enbart se brobanan, utan även 
få en skymt av själva bron. Effekten av siktskym-
mande räcken ska beaktas. Utrymme och möjlig-
het ska finnas för djurs rörelser längs vattendrag. 
Se dåliga och bra exempel på anpassning av brolin-
jeföring nedan.

Samordning av plan och profil i ”vändområdet”, horison-
talkurvan bör vara längre än motsvarande vertikalkurva.

Väl samordnad plan och profilutformning ger en harmo-
nisk väglinje.

Bro som ej underordnats vägens profil – ”plank effekt. 

Bro i kurva ger ökade möjligheter att uppleva bron.

Broläge längs raksträcka och krön ger ej någon broupp-
levelse. 

Linjeföringsexempel vid passage av större vattendrag.
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Linjeföring i projektering 
I projekteringsprocessen kan vägens linjeföring 
och dess läge i terrängen bestämmas i tre steg i ett 
passningsförfarande. De tre stegen är:

1. plangeometri - horisontell väglinje och 
sekundära väglinjer

2. vertikalgeometri - vertikal väglinje
3. tvärsektion

Linjeföringens huvuddrag bestäms i utrednings-
skedet, ofta med skissteknik, se ovan. Därefter 
definieras linjeföringen exakt i en anläggningsmo-
dell. 

Plangeometri
Plangeometrin beskrivs av praktiska skäl om möj-
ligt med en primär väglinje.

En förutsättning är att de enskilda körfältens 
linjeföring kan approximeras med den primära 
väglinjen. Detta är rimligt vid en- och tvåfältsvägar 
på sträcka. Där detta inte är rimligt, till exempel i 
korsningar med extra körfält och trafikplatser, ska 
sekundära väglinjer väljas och studeras särskilt. 
Detta gäller inte minst omkörningsfält med sina 
övergångar längs mötesfria vägar.

Den primära väglinjen ska av praktiska skäl 
helst sammanfalla med vridaxeln för skevning i 
tvärsektionen. Normalt bör följande lägen väljas:

Ramp Höger körbanekant
Avfart och 
påfart Höger vägrensremsekant

Två- och fler-
fältig väg * Vägbanemitt

Väg med 
 dubbla 
 vägbanor

Smal mittremsa:  
 mittremsmitt eller inre vägbanekant 
Bred mittremsa: 
 enkelsidigt tvärfall: inre vägbanekant ** 
 dubbelsidigt tvärfall: körbanemitt

* Val av stakningslinje bör anpassas till vald sektions-
utformning. 
** Praktiskt läggs ofta en gemensam primär väglinje i 
mittremsmitt.

Den primära väglinjen beskrivs med de geome-
triska elementen raklinjer, horisontalkurvor och 
vid anslutning till befintliga vägar även polygoner. 
Som horisontalkurvor används cirkelbågar och 
klotoider. Trafiktekniska krav på enstaka element 
framgår av VGU krav.

Vägens (anläggningens) planläge i terrängen 
bestäms med typ av och parameter för de geo-
metriska elementen, deras begynnelse- och 
slutpunkter (x- och y-koordinaterna) samt tang-
entriktningar i dessa punkter. Linjen förses med 
en «längdmätning» så att man t.ex. kan avläsa 
vägens horisontella längd, eller horisontella 
avståndet mellan valfria punkter utmed linjen (se 
figur ovan).

Från den primära väglinjen bestäms sekun-
dära väglinjer som väg- och körbanekanter samt 
vägrensremsekanter. Vägrensremsan är en yta 
utanför körbanekant avsedd för vägmarkeringar. 

Exempel på längdmätning för horisontell 
primärlinje.
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Dess minsta bredd bestäms av vald markerings-
klass.

Vägrensremsekanten bör utgöra brytnings-
rygg för skevningen då primärvägen går i vänster-
kurva vid avfart och påfart för ramp. Detta medför 
att markeringen mellan genomgående körfält och 
avfart/påfart följer med och syns från primärvä-
gen. 

I korsningar och vid breddförändringar, som 
vid ändring av typsektion och vid breddökning i 
kurva, ska varje körfälts linjeföring studeras sepa-
rat.

Vid avgrening av avfartsramp eller anslutning 
av påfartsramp bör rampens primära väglinje utgå 
från/ansluta till primärvägens högra vägrensrem-
sekant.

Avfartsramper och anslutningar ska inte 
påverka miljöanpassningar längs huvudvägen 
negativt, t.ex. djurs möjlighet att använda fauna-
passager.

Rampens primära väglinje bör då ges egen 
längdmätning från dess anslutning till primärvä-
gen (se figur ovan).

Vertikalgeometri
Vertikalgeometrin beskrivs av praktiska skäl med 
en primär profillinje. Denna bör om möjligt sam-
manfalla med primär väglinje.

En förutsättning är att de enskilda körfältens 
linjeföring kan approximeras med den primära 
profillinjen. Profillinjen beskrivs med de geome-
triska elementen raklinjer med varierande lut-
ning samt konkava och konvexa bågar. 

Raklinjernas lutning anges i procent i förhål-
lande till horisontalplanet. Bågarna utgörs anting-
en av cirkelbågar approximerade med andragrads-
parabler, vars parameter kallas vertikalradie. 

Inom den del av parabelbågen som normalt 
används är avvikelsen i förhållande till cirkelbå-
gen av försumbar storlek.

Profillinjens läge sammanfaller normalt med 
plangeometrins primära väglinje.

Profillinjens längdmätning utgår ifrån hori-
sontalgeometrins primära väglinje. Vägens läge 
i höjdled beskrivs med hjälp av z-koordinater (se 
figur ovan).

När en vägbana avgrenas från en primärväg 
bestäms höjdläget för den avgrenade vägbanan 
av primärvägens profillinje tills vägbanorna är 
helt skilda åt. Därefter får den egen profil (se figur 
nedan).

Höjdläge för avgrening.

Avgrening av ramp.
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Tvärsektion
Tvärsektionen beskriver vägens utformning i 
tvär- och höjdled vid en given längdmätning.

Tvärsektionen visar:

 ➤ vägens vägbanebredd med indelning i 
körbana, ev. specialfält och vägrenar med 
vägmarkeringstyp samt eventuella remsor,

 ➤ vägytans tvärfall/skevning,
 ➤ vägens sidoområde med inner- och ytter-
slänts- samt dikesutformning,

 ➤ ev. vägkroppens byggnadstekniska utform-
ning, samt

 ➤ ev. räcken.

I tvärsektionen visas alla längsgående brytlinjers 
lägen som punkter. Väglinjens och profillinjens 
gemensamma läge beskrivs med geometripunk-
ten (se figur ovan). Alla lägesangivelser av övriga 
punkter i sektionen, såsom vägbanekanter, dikes-
botten mm, utgår från denna punkt. I sidled anges 
en sektionspunkts läge med sidoavstånd till höger 
eller vänster från geometripunkten, sett i längd-
mätningen. I vertikalled beräknas höjden för en 
sektionspunkt med utgångspunkt från geometri-
punktens höjd.

Tvärfallet förändras genom att vägbanan vrids 
runt en vridaxel.

Vridaxelns läge sammanfaller normalt med 
profillinjen, men kan vid behov flyttas till annan 
brytpunkt i vägbanan, t.ex. från körbanemitt till 
körbane- eller vägbanekant.

När en vägbana avgrenas från en primärväg 
bestäms den avgrenade vägbanans tvärsektion av 

primärvägens tvärsektion fram till den punkt där 
vägbanorna skiljs åt, s.k. byggnos (se figur ovan).

Höjderna för avgreningens brytpunkter 
bestäms därigenom från primärvägens geometri-
punkt också fram till byggnos. Därefter bestäms 
de från profillinjen för den avgrenade vägbanan. 
Detta innebär att ett passningsförfarande uppstår 
då tvärsektionspunkter bestäms utifrån primär-
vägen men också samtidigt måste passa till ram-
pens fortsatta profillinje.

Dokumentation
Vald linjeföringsstandard bör dokumenteras med:

 ➤ hastighetsprofil för typfordon P och Lps 
som fria fordon,

 ➤ siktklass,
 ➤ medelrestid och fordonseffekter,
 ➤ förväntad olycksnivå för planerad linjefö-
ring och typsektion skattad enligt gällande 
effektkatalog,

 ➤ samhällsekonomisk kalkyl enligt EVA,
 ➤ perspektivbilder tagna dels ur trafikantens, 
dels ur omgivningens synvinkel, samt

 ➤ miljöanpassningar som gjorts och i vilket 
syfte, t.ex. inpassning för faunapassager 
eller anpassningar i linjeföring för att mini-
mera fragmenteringseffekter (biotopförlus-
ter, barriärer, störning etc).

Ovan: Geometripunkt med normalläge för tvåfältig 
 dubbelriktad väg.
Höger: Tvärsektionsbestämning vid avgrening och 
anslutning
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Skyddsavstånd mellan väg och järnväg framgår av 
VGU. Föreskrifter och råd kan finnas i regelverk 
från Transportstyrelsen, m.fl. 

Avståndet mellan väg-, cykel-, gångbana och 
järnväg beror av följande faktorer:

 ➤ fritt utrymme utmed banan
 ➤ högspänningsföreskrifterna
 ➤ snöröjningsutrymme
 ➤ avkörning (säkerhetszon för biltrafik)/
urspårning

 ➤ risk för lossande is från tåg
 ➤ höjdskillnad mellan väg och järnväg
 ➤ hastighet på väg och järnväg

Minsta avstånd mellan väg och järnväg utgår 
från dels ett tvingande grundvärde beroende på 
elsäkerheten och fria rummet, dels av ett rekom-
menderat värde beroende på hastigheten på väg/
järnväg.

Vägens omgivning bör utformas så att allvar-
liga skador inte uppstår vid avkörningsolyckor. 
Placeras järnväg inom säkerhetszonen kan räcke 
erfordras för att hindra avkörande bilar att kolli-
dera med tåg. 

Vid plankorsning mellan väg och järnväg bör 
tillses att köande fordon inte blockerar spåret med 
säkerhetsanordningar (bommar o.d.) vid ut- eller 
infart på annan väg. När väg korsar järnväg i sned 
vinkel, krävs större avstånd med hänsyn bl.a. till 
placering av säkerhetsanordning.

Vid anläggande av parkeringsplatser eller 
terminaler invid spårområde, bör nedanstående 
principutformning eftersträvas (se figur). Kör-
ytan bör läggas närmast järnvägsområdet i syfte 
att undvika skador på uppställda fordon på grund 
av avfallande last och isblock från tågtrafiken.

Närhet motorväg – annan väg
Motorvägs placering kan komma i konflikt med 
övriga vägnätet. Förutom olycksrisk vid avkör-
ningar ska framför allt bländningsrisk och visu-

ellt missledande utblickar från de båda vägarna 
begränsas.

Risken för att avkörande fordon ska komma i 
konflikt med fordon på annan väg minskar med 
ökat avstånd och minskad trafikmängd.

Krav avseende minsta avstånd mellan motor-
vägens och parallellvägens vägbanor framgår av 
VGU. Detta förutsätter att problemen med bländ-
ningsrisken löses och att vägarna inte får en för-
villande placering. Större avstånd bör eftersträvas 
då risken är större än normalt att ett avkörande 
fordon når motorvägen, t.ex. där parallellvägen 
kröker skarpt och/eller den profilmässigt ligger 
högre än motorvägen. Av estetiska skäl bör stor 
vikt läggas vid att de två vägarna harmoniserar 
med varandra.

Avståndet mellan väg och bebyggelse bör av 
störningssynpunkt göras så stort som möjligt. 
Störningens storlek beror också på mellanlig-
gande terrängs utseende och vegetation.

I 47 § Väglagen är reglerat hur nära byggnader 
kan tillåtas byggas utanför detaljplanelagt områ-
de, utan tillstånd från länsstyrelsen. Av trafiksä-
kerhetsskäl kan området av länsstyrelsen utvidgas 
från det normala 12 meter från vägområdet till 
maximalt 50 meter. Detta innebär att bebyggelse 
kan växa upp, efter det att vägen byggts, så nära att 
åtgärder senare måste vidtas av väghållaren för att 
minska trafikens störningar på boende.

Exempel på avstånd mellan järnväg och parkerings-
anläggning
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Sikt
Siktklassificeringen kan i vissa delar ha korrige-
rats sedan nedanstående text producerades. Kon-
trollera ev. nya ställningstaganden för detta inom 
Trafikverket. 

Stoppsikt
Stoppsikt är den siktsträcka som erfordras för att 
fordonsförare ska kunna stanna sitt fordon före 
ett hinder. Regler för bestämning av stoppsikt 
framgår av VGU.

Stoppsikten indelas i reaktions- och broms-
sträcka. Kontroll av stoppsikt kräver att följande 
lägen för fordon, förare och hinder definieras i den 
dimensionerande trafiksituationen:

 ➤ ögonhöjd Öh
 ➤ ögonpunkt Öp
 ➤ synbarhetsvinkel SV
 ➤ hinderhöjd Hh
 ➤ hinderpunkt Hp.

På dubbelriktade vägar är dimensionerande tra-
fiksituationer lika för höger- och vänsterkurva 
men på enkelriktade vägar är de olika på grund 
av att förarens och hindrets läge i förhållande till 
vägkanten förändras. 

Dubbel stoppsikt är den siktsträcka som erfor-
dras för att två mötande fordon ska hinna stanna 
inför varandra.

Exempel
Figuren ovan ger för utgångshastigheten 50 km/h, 
horisontell väg, 2 sekunders reaktionstid och 
utnyttjat medelfriktionstal 0,4 en stoppsträcka på 
52 m. Medelfriktion 0,4 motsvarar nysandad vin-
terväg eller hårt packad snö och vinterdäck i god 
kondition.

Med 1 sekunds reaktionstid, allt annat lika, blir 
stoppsträckan 52–50 · 1 / 3,6 = 38 m

Stoppsiktlängderna för buss är betydligt längre 
än stoppsikt för personbilar. I vertikalkurva kom-
penseras de ökade siktlängderna delvis av högre 
ögonhöjd för bussförare. 

Lastbilars bromskapacitet är ofta låg jämfört 
med personbilars, t.ex. är gränsen för körförbud 
en retardation på 3 m/s2 vid flygande inspektioner. 
Tidsåtgången från bromspedalanläggning tills 
dess fullt bromstryck utbildats på bakhjulen på ett 
24 metersfordon kan vara upp mot 2 sekunder.

En bromsning från 70 km/h med 2 sekunders 
reaktionstid, 2 sekunders bromsverkanstid och 
3 m/s2 retardation ger en bromssträcka på 140 m 
att jämföra med dimensionerande stoppsikt på 
85–115 m. I konvexa vertikalkurvor kompenseras 
delvis den längre stoppsträckan av att föraren 
sitter högre och därför ser längre än personbilsfö-
rarna. Är sikten i horisontalkurvor begränsad av 
vertikala hinder finns ingen kompensation.

Minsta stoppsträcka vid olika medel-
retardationer och ingångshastigheter 
för horisontell väg och motorfordon.
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Omkörningssikt
Tillgänglig omkörningssikt i en punkt är den 
längsta vägsträcka på tvåfältsväg inom vilket en 
personbilsförare i kö bakom ett köledande fordon 
kan se ett mötande fordon.

Omkörningssiktprofil är en beskrivning av 
tillgängliga omkörningssikter utefter en väglinje 
och görs för att kunna bedöma framkomlighets-
standard och behov av linjeföringsändringar eller 
stigningsfält. Regler för bestämning av omkör-
ningssikt framgår av VGU.

Kontroll av tillgänglig omkörningssikt kräver 
att följande lägen definieras i:

 ➤ dimensionerande trafiksituation,
 ➤ ögonhöjd Öh, omkörande fordon,
 ➤ ögonpunkt Öp, omkörande fordon,
 ➤ synbarhetsvinkel SV,
 ➤ avstånd mellan omkörande och omkört 
fordon, D (för högerkurva),

 ➤ sidoläge Somk, omkört fordon (för höger-
kurva),

 ➤ längd Lomk, omkört fordon (för höger-
kurva),

 ➤ hinderhöjd Hh, samt
 ➤ hinderpunkt Hp.

Trafiksituationerna beror på vägsektionens 
utformning och om det är vänster- eller höger-
kurva. I högerkurva blir siktförhållandena bero-

ende på typ av omkört fordon och omkörande och 
omkört fordons startläge.

Omkörningssikt kontrolleras från ögonhöjd på 
en personbil (vid högerkurva bakom en personbil/
lastbil) till strålkastarhöjd på motriktat fordon, 
alternativt till vägbanan.

Krav på omkörningssikt framgår av VGU. 
Siktlängderna (för VR > 90) bygger på empi-

riska studier av accelererande omkörningar vid 
plan väg utförda av VTI. Flygande omkörningar, 
dvs. när omkörning sker i samma stund som man 
hinner ikapp ett fordon, sker vid betydligt kortare 
siktlängder.

Förares omkörningsbenägenhet och siktkrav 
beror på trafiksituation: 

 ➤ flygande eller accelererande omkörning,
 ➤ omkörning (större delen av mötande 
körfält utnyttjas) av omkörande/omkört 
fordon,

 ➤ sikthinder terräng/mötande fordon vid 
dagsljusförhållanden. Resultaten av VTI:s 
mätningar för normala tvåfältsvägar fram-
går av diagram ovan.

Anspråken på omkörningssikt måste vägas mot 
krav på vägens inpassning i terrängen och anlägg-
ningskostnader. Stignings- eller omkörningsfält 
är ofta mer kostnadseffektiva åtgärder än profil-
justeringar.

Omkörningsbeteende på normala 
tvåfältsvägar i dagsljus (VTI med-
delande 712).
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Exempel
Justering av en vägprofil för att få bättre omkör-
ningssikt är ofta dyrbar och ger liten effekt ur 
omkörningssynpunkt. Vertikalradierna Rv 4500, 
Rv 7000 och Rv 14000 ger minimisikter på cirka 
150 m, cirka 200 m och cirka 300 m. Sträckorna 
med minimisikt ökar från cirka 200 m vid Rv 
4500 till 300 m vid Rv 7000 och till cirka 700 m 
vid Rv 14000. Samtidigt minskar siktlängderna 
på angränsande sträckor. Resultatet av profiljus-
teringen blir lätt att minimisikten ökar men att 
andelen siktlängd med omkörningssikt minskar. 
Stigningsfält är därför nästan alltid en effektivare 
åtgärd än profiljustering.

Vid ökande flöden hjälper bättre omkörnings-
sikt dåligt på normala tvåfältsvägar. Sannolik-
heten ökar snabbt att mötande fordon ”förstör” 
omkörningstillfället. Skillnaden mellan 
siktklass I (andel sikt > 300 m 85 %) och 
III (andel sikt > 300 m 30 %) beror 
på att flödet vid sämre sikt blir 
mer klumpat. Detta ger ökade 
omkörningsmöjligheter.

Siktkontroll för motorfordonsförare
Siktkontroll för stoppsikt, dubbel stoppsikt och 
omkörningssikt (vänsterkurva) ska ske enligt 
princip nedan.

Siktlinjens läge i förhållande till väglinjen 
beräknas och kontrolleras stegvis för horisontal-
kurva respektive vertikalkurva. 

Metoden innebär att erforderligt sidoavstånd 
(a1) jämförs med tillgängligt sidoavstånd (a2) med 
hänsyn till den siktskymmande terrängens höjd 
(h) över körbanan enligt figur nedan.

Metoden förutsätter att kurvornas båglängder 
är längre än den erforderliga siktlängden. Om 
horisontalkurvans båglängd är kortare ger meto-
den ett sidoavstånd som ligger på säkra sidan. 

Siktproblem pga. räcken, stödmurar, tunnel-
väggar, vegetation, snövallar, vägvisning etc. kan 

Vänster: Siktprofil vid Rv=4500, 7000 och 
14000.

Ovan: Sannolikhet att en siktsträcka på 550-
600 m är fri från mötande fordon vid horison-
tell väg (enligt VTI meddelande 712).

Siktlinjens läge.
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uppträda i högerkurva på dubbelriktade vägba-
nor och dessutom i vänsterkurva på enkelriktade 
vägbanor t.ex. i mittremsa på mötersfri väg och 
motorväg och längs ramper. Metoden är anpassad 
för stoppsikt med hinderhöjd 0,2 m, dvs. lägre än 
de 0,35 som anges i VGU och ger därför ett resultat 
på ”säkra sidan”.   

Beräkningsgång:
1. Välj typ av siktkontroll, stoppsikt, dubbel 

stoppsikt eller omkörningssikt, och bestäm erfor-
derlig sikt S.

Observera att uppförslutning ger den kortaste 
erforderliga stoppsikten medan utförslutning ger 
den längsta. 

2. Erforderligt sidoavstånd (a1) för aktuell 
horisontalradie Rh och siktsträcka S erhålls ur 
figuren för stoppsikt och för omkörningssikt.

3. Terränghöjd (h) för aktuell vertikalradie 
(Rv) och siktsträcka (S) erhålls ur diagram för:

 ➤ stoppsikt (med hinderhöjd 0,2 m), 
 ➤  dubbel stoppsikt för personbilar (samt 
stoppsikt med hinderhöjd 0,60 m), 

 ➤ dubbel stoppsikt för bussar och lastbilar, 
 ➤ omkörningssikt till strålkastare, och 
 ➤ omkörningssikt till vägbanan.

Vänster: Erforderligt sidoavstånd (a1) till 
sikthinder vid olika horisontalradier (Rh) och 
siktsträckor (S) för stoppsikt.

Ovan: Erforderligt sidoavstånd (a1) till 
sikthinder vid olika horisontalradier (Rh) och 
siktsträckor (S) för olika omkörningssikter.

Terränghöjd (h) för stoppsikt (med hinderhöjd 0,2 m) vid 
olika konkava respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) och 
stoppsikt (S).

Terränghöjd (h) för dubbel stoppsikt för personbilar (samt 
stoppsikt med hinderhöjd 0,60 m) vid olika konkava res-
pektive konvexa vertikalkurvor (Rv) och stoppsikt (S).
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4. Tillgängligt sidoavstånd (a2) kan därefter 
beräknas enligt nedan:. Observera att värdet på 

Öp och Hp skiljer sig i höger- och vänsterkurva för 
enkelriktade vägar.

Terränghöjd (h) för dubbel stoppsikt för 
lastbilar och bussar vid olika konkava 
respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) 
och stoppsikt (S).

Terränghöjd (h) för omkörningssikt för 
personbilar till strålkastare på mötande 
(hinderhöjd 0,60 m) vid olika konkava 
respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) 
och omkörningssikt (S).

Terränghöjd (h) för omkörningssikt för 
personbilar till vägbanan (hinderhöjd 
0,0 m) vid olika konkava respektive 
konvexa vertikalkurvor (Rv) och omkör-
ningssikt (S).

Beräkna tillgängligt sidoavstånd (a2).
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mindre än eller lika med det tillgängliga sidoav-
ståndet (a2) är sikten tillfredsställande. I annat 
fall erfordras siktförbättrande åtgärder, t.ex. 

siktschaktning eller förändrad linjeföring. I det 
tillgängliga avståndet ska tillägg göras för räcke, 
snövall, vegetation osv.

Exempel 1 – Siktkontroll för stoppsikt
Ingångsdata:

 ➤ VR = 90 km/t landsbygd, sektion 6,5V0,25, innerslänt 1:3, ytterslänt 1:2, dikesdjup 1 m.
 ➤ Rh = 500 m högerkurva i beskrivningsriktning,
 ➤ Rv = 7 000 konvex radie
 ➤ i1 = 4 %, i2 = 0 % ➠ i = (4 + 0) / 2 = 2 %

Kontroll i högerkurva:
Steg 1: kontroll sker för siktlängd 155 m
Steg 2: diagram ger erforderligt sidoavstånd a1 = 6,1 m
Steg 3: diagram ger terränghöjden h = 0,20 m
Steg 4: diagram ger tillgängligt sidoavstånd 
a2 = b + c + dm + dn + hn + e = (2 + 2) / 2 + (7 – 7) / 2 + 0,25 + 1 · 3 + 1 · 2 + 0,20 · 2 + 0 = 7,65 m
Steg 5: a2 > a1 — OK!

Kontroll i vänsterkurva (motsatt riktning):
Steg 1:  kontroll sker för siktlängd 167 m
Steg 2:  diagram ger erforderligt sidoavstånd a1 = 7 m
Steg 3:  diagram ger terränghöjden h = 0,12 m
Steg 4:  diagram ger tillgängligt sidoavstånd 
a2 = b + c + dm + dn + hn = (2 + 2) / 2 + (7 – 7) / 2 + 0,25 + 1 · 3 + 1 · 2 + 0,12 · 2 + 7 – 2 · 2
a2 = 10, 49 m
Steg 5: a2 > a1 — OK!

Exempel 2 – Omkörningssikt
Kontrollera om omkörningssikt för mindre god standard för sektion K7,5V0,75 med heldragna kant-
linjer med kamflex vid VR90 i skärning med släntutformning med 6 m hinderfritt område utanför 
stödremsan med 1:6 slänt erhålls vid vänsterkurva med horisontalradie 5 000 m, horisontell profil.

Steg 1:  kontroll sker för siktlängd 700 m
Steg 2:  diagram ger erforderligt sidoavstånd a1 = 12,5 m
Steg 3:  diagram ger terränghöjden h = 0,76 m (för oändligt stor radie)
Steg 4:  diagram ger tillgängligt sidoavstånd 
a2 = b + c + dm + dn + hn = (2 + 2 + 7,5 / 2) / 2 + (9 – 7,5) / 2 + 0,25 + 0,5 · 6 + 0,5 · 6 + 0,76 · 2
a2 = 11,70 m
Steg 5:  a2 < a1 — Omkörningssikten räcker INTE.
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Siktkontroll gc-väg
Siktkontroll bör ske vid utplacering av vägmärken 
etc. i små horisontalradier i kombinationer av 
horisontal- och vertikalradier.

Minsta erforderliga sidoavstånd i horison-
talkurva kontrolleras. Om sikt ska finnas från en 
linje 0,5 m utanför banan ökas sidoavståndet a 
med 0,25 m. Figuren gäller om horisontalkurvan 
är längre än stoppsträckan. Om kurvan är kortare 
erfordras mindre sidoavstånd.

Exempel
För att få 40 m stoppsikt i en kurva med radie 50 m 
krävs ett sidoavstånd på 4 m.

Horisontalkurvor
Horisontalkurvor bör utformas som cirkelbågar. 
Cirkelbågens radiestorlek och kurvbågens längd 
bestäms utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt 
med hänsyn till:

 ➤ trafiksäkerhet
 ➤ framkomlighet och kördynamik
 ➤ behov av omkörningssikt
 ➤ visuell ledning
 ➤ terränganpassning
 ➤ estetik
 ➤ anläggningskostnader och intrång.

Vid prioritering av framkomlighet bör ur trafiksä-
kerhetssynpunkt små radier undvikas. För ökning 
av radier större än 1000 m för VR90 och 800 m för 
VR70 har det inte generellt kunnat påvisas några 
trafiksäkerhetseffekter. För att undvika dilemma-
sikt fordras dock större radier. VGU 2015 kan ge 
stöd för större radier. 

För att få god visuell ledning och en estetisk 
linjeföring bör, med hänsyn till perspektivet, till-
räckligt långa kurvbågar eftersträvas, eftersom 
bågens längd påverkar trafikantens synintryck.

I horisontalkurvor bör radiens storlek balan-
seras mot terrängens skala och utseende samt de 
vertikala linjeföringselementen. Gör man detta 
rätt ger samspelet mellan väglinjen och terrängen 
sådan visuell ledning, att trafikanten kan anpassa 
sitt körsätt till kurvradiens storlek.

Horisontalkurvor dimensioneras så att 
bromsning inför uppdykande hinder kan ske. Vid 
bromsningen antas att en del av tillgänglig friktion 
används för att ta upp sidokraften och en del för 
bromsning.

Övergångskurvor 
Övergångskurvor används för att:

 ➤ uppnå en mjuk krökningsförändring mellan 
cirkelbågar med olika radier eller riktning 
samt mellan cirkelbåge och raklinje,

 ➤ få en kördynamiskt riktig linjeföring av kör-
fält som trafikanten kan följa med bekväm 
och säker körning,

 ➤ få en mjuk och visuellt tilltalande linje-
föring.

Behovet av övergångskurvor med hänsyn till 
kördynamik ökar med minskande vägbredd och 
kurvradie samt ökande hastighet.

Vid körning i tvär kurva, utformad som rak-
linje-cirkelbåge, genar förare ofta, dvs. de börjar 
svängen före tangentpunkten. På så sätt blir kör-
radien större och körningen bekvämare. Ju bre-
dare vägbanan är ju större marginal finns för detta 

Erforderligt sidoavstånd till sikthinder i 
kurva vid 10 m, 20 m, 30 m och 40 m 
stoppsikt



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Linjeföring

54

på egen vägbanehalva. I vänsterkurva används del 
av motriktat körfält.

Övergångskurvor används därför att bättre 
anpassa linjeföring och vägmarkeringar till fak-
tiska körsätt i anslutning till i första hand i tvära 
kurvor. Regler för när och hur övergångskurvor 
ska och bör användas framgår av VGU. Bland 
annat anges att övergångskurvor ska användas av 
kördynamiska skäl om den resulterande radien 
(Rr) understiger vissa i VGU angivna värden.

Den resulterande radien definieras som:

där R1 < R2.
Vid övergång mellan kurva och raklinje och i 

S-kurvor är R2 = ∞, vilket innebär att Rr = R1.
Övergångskurvor användas även vid större 

horisontalradier vid tvärfallsförändringar/skev-
ningsövergångar och för att åstadkomma en este-
tiskt god linjeföring.

Som övergångskurva används klotoid.
Klotoiden beskriver väl trafikanternas körför-

lopp vid början och slut av cirkelbågar. Kröknings-
radien förändras linjärt med klotoidens längd. 
Den har dessutom en lämplig matematisk form: 
A2 = R · L där 

A = klotoidens parameter (m)
R = krökningsradien i klotoidens slutpunkt 

(m). Startpunkten är i tangeringspunkt med R = ∞

L = klotoidens längd (m)
Klotoidens minsta parameter bestäms av has-

tighet och sidoryck enligt:

kvA /3=

där:
A = klotoidparametern, (m)
v = hastigheten, (m/s)
k = sidorycket, (0,45 m/s3)
I VGU finns krav och råd om hur övergångskur-

vor välj, här framgår att:

 ➤ den ska vara minst lika lång som skevnings-
utjämningssträckan,

 ➤ dimensionerande sidoryck ska inte över-
skridas, och

 ➤ estetisk balans ska råda på parameterkom-
binationer och båglängder. 

Dessutom bör övergångskurvan av estetiska skäl 
uppfylla att:

R/3 < A < R
0,1R < L < R
Intervallet, enligt första punkten, ger en mins-

ta riktningsförändring i övergångskurvan på cirka 
3,5 gon och en största på cirka 32 gon.

Villkoret enligt andra punkten bör tillämpas så 
att L=0,1R gäller vid stora radier och L=R gäller vid 
små radier.

Enkel klotoid används som övergångskurva 
mellan raklinje och cirkelkurva.

Klotoidens inryckning Dr från raklinjen bör 

Klotoidens element.
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av estetiska skäl vid små parametrar vara minst 
0,25–0,30 m. Mindre inryckning ger en knyckig 
väglinje.

Inryckningen från raklinje är approximativt: 
∆r ≈ L2 / 24R, där R = cirkelkurvans radie och 
L = övergångskurvans längd.

Exempel
Vilken klotoidparameter A och längd L krävs om 
cirkelkurvans radie är R100 m och en inryckning 
av 0,25 m ska erhållas vid VR50 och god standard 
om resulterande tvärfall är 6,5 % och den körbara 
bredden är 4,5 m?

Formeln ovan för ∆r ger:
0,25 · 24 · 100 ≥ L2

L = 24,5
A2 = R · L ger A = A = =24500 50 = 50
VR50 ger för sidoryck kravet

A2 = R · L ger L ≥ 110· 100 / 100 = 100
De estetiska kraven ger:
R/3<A <R 33<A<100
0,1R < L<R 10<L<100
Skevningsutjämningssträckan U vid VR50 ger 

vid DE = 6,5 % och B = 4,5 m L > 40 m.

De olika kraven sammanfattas nedan:

krav a L

Dr 50 25

Sidoryck VR50 77 60

Estetik A 33 < A < 100

Estetik L 10 < L < 100

Skevningsutjämning 40

Resulterande 80–100 60–100

Enkel klotoid.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Linjeföring

56

ägglinje är en elementkombination av två 
cirkelbågar och en mellanliggande klotoid med 
genomgående krökningsriktning.

Förutsättningarna för konstruktion med 
ägglinje är, dels att bågen med den större radien 
omsluter bågen med den mindre, dels att cirklarna 
har skilda medelpunkter.

Som alternativ till att använda en ägglinje kan 
linjen utformas som en kombination av cirkelkur-
vor där R1 < R2 < R3.

S-kurva är en kombination av två enkla klotoi-
der mellan två motriktade cirkelbågar.

Respektive klotoid behandlas var för sig. 
Relationen mellan klotoidernas parametrar kan 
bestämmas av estetiska aspekter på harmonisk 
linjeföring, skevningsstorlek och skevningsöver-
gångens förlopp.

Vid A<200 bör relationen vara A1/A2 < 1,5, se 
också kapitel 1 ”Arbetsmetodik”.

Om A1/A2 > 1,5 kan balansen bli dålig.

Bromskurvor
Sammansatta klotoider kan användas som broms-
kurva vid samtidig bromsning och sidoförflyttning 
som i avfartsramper.

Bromskurvans idé är att linjeföringen, radie 
och skevning, ska ge konstant förändring av sido-
kraften, sidorycket, vid samtidig retardation och 
riktningsförändring, så:

 ➤ att förarna väljer att följa körspåret utan att 
gina, och

 ➤ att linjeföringens påverkan via linjärt väx-
ande sidokraft vid normala hastighets- och 
retardationsförlopp får förarna att anpassa 
sin hastighet trafiksäkert.

Bromskurvor approximeras ofta med två sam-
mansatta klotoider med gemensam övergångsra-
die. 

Ägglinje.

S-kurva.

Exempel på bromskurva.
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Tvärfall 
Med tvärfall avses vägbanans lutning i tvärled.

Lutningen anges i förhållande till horisontal-
planet. Tvärfallet kan göras dubbelsidigt, s.k. tak-
form, eller enkelsidigt. Enkelsidigt tvärfall i kurva 
kallas skevning. Tvåsidigt tvärfall kallas bombe-
ring. Vägbanans tvärfall väljs med hänsyn till vat-
tenavrinning, intervall för underhållsbeläggning, 
sättningsrisker, fordonsslitage och körkomfort.

Vägrenen skutformas normalt med samma 
tvärfall som körbanan.

Man kan överväga att låta breda vägrenar luta 
utåt i ytterkurva för att minska vattenmängden, 
som rinner över körbanan. Därmed minskar 
risken för vattenplaning. Mot detta talar t.ex. ett 
eventuellt framtida utnyttjande av vägrenen för 
fler körfält.

Tvärfallets uppgifter är:

 ➤ att avleda ytvatten från vägbanan så att dels 
stillastående vattenskikt på vägbana und-
viks, dels vattenskiktets tjocklek vid regn 
begränsas så att risken för vattenplaning 
begränsas

 ➤ att i kurva reducera sidokrafter på fordon.

Tvärfallet begränsas av glidningsrisker vid halt 
väglag, av sidokrafternas storlek och av risker vid 
passager av brytpunkter, t.ex. vid omkörning. 

Risken för vattenplaning ökar med ökande 
hastigheter.

Tvärfall/skevning anges i procent. Förändring-
ar av storlek och/eller tecken benämns skevnings-
utjämning. Regler för tvärfall framgår av VGU.

Kurva
Vid körning i kurva utsätts fordon, förare, passa-
gerare och last för en sidokraft. Sidokraften ökar 
med kvadraten på hastigheten och kan begränsas 
genom att kurvan skevas. Krafterna på fordon och 
förarens upplevelser skiljer sig åt beroende på for-
donets tröghet och andra egenskaper. 

De krafter som verkar på ett fordon i en skevad 
horisontalkurva visas i figur ovan.

Ur jämviktsekvationer fås följande approxima-
tiva samband för sidofriktionskoefficienten. 

där 
E = skevningen (tan a)
v = hastigheten (m/s)
g = 9, 82 (m/s2)
R = horisontalradie (m)
Vid val mellan enkelsidigt och dubbelsidigt 

tvärfall bör skillnader i vattenavrinning, estetik, 
optisk ledning och komfort beaktas. Dubbelsidigt 
tvärfall i kurva kan, särskilt på bank och bro, ge 
intrycket av att den yttre väghalvan satt sig.

Regler för skevning framgår av VGU.

Skevningsutjämning
Skillnader i tvärfall mellan linjeföringselement 
ska utjämnas längs en skevningsutjämnings-
sträcka.

Skevningsutjämningen görs genom att väg-
banan vrids runt en längsgående axel, vridaxeln. 
Denna sammanfaller normalt med profillinjen.

Kraftspel på fordon i kurva: 
N = Normalkraft 
F = Centrifugalkraft 
G = Tyngdkraft 
fs = Sidofriktionskoefficient



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Linjeföring

58

Vridaxelns läge på vägbanan bestäms av kraven 
på:

 ➤ vattenavrinning,
 ➤ körkomfort, och
 ➤ estetik/optisk ledning.

Resulterande lutning är den lutning som längslut-
ning och tvärfall/skevning ger tillsammans. T.ex. 
krävs minst 0,3 % skevning när längslutningen 
är 0,4 %. Skevningsutjämningar i längslutningar 
understigande 0,5 % kan medföra att stillastående 
vatten samlas på vägbanan. Längslutningar över 
3,0 % innebär att stora vattenmängder vid regn 
rinner längs vägbanan.

Av estetiska skäl önskas ibland övergångskur-
vor med större längd än vad körkomforten kräver. 
För att då uppnå rimlig vattenavrinning behöver 
den del av skevningsövergången, som har mindre 
tvärfall än 2,5 % göras så kort som möjligt. Even-
tuell återstående skevningsskillnad utjämnas 
på resterande del av övergångskurvan, se figurer 
nedan. 

Skevningsutförandet bör kontrolleras med 
hjälp av perspektiv, för att undvika att skevnings-
utförandet tillsammans med vägens horisontal- 
och vertikallinjeföring ger oönskade effekter på 
synintrycket. 

Skevningsutjämning mellan enkel- och dub-
belsidigt tvärfall kan särskilt vid broar fordra spe-
ciell uppmärksamhet från estetisk synpunkt. En 
normal skevningsutjämning där man lyfter yttre 
vägbanekanten kan ge intryck av att bron sjunkit. 
Det kan då vara bättre att hålla ytterkanten kon-
stant och istället sänka innerkanten.

Regler för skevningsutjämning inklusive läng-
der för U och U0 framgår av VGU. Skevningsut-

jämningssträckans längd (U) bestäms av:

 ➤ referenshastigheten (VR)
 ➤ rotationsbredd (Br)
 ➤ resulterande skevningsskillnad.

Skevningsutjämningssträckans längd (U) bestäms 
i tre steg:

1. Bestäm rotationsbredd (Br)
Rotationsbredd är trafikerad bredd, som ska vri-
das runt vridaxeln.

Exempel på beräkning av rotationsbredd

Vägren, som inte avses nyttjas av biltrafik (t.ex. 
avgränsad med heldragen kantlinje på bred två-
fältsväg eller vägren på motorväg), behöver ej räk-
nas in i trafikerad bredd.

2. Bestäm skevningsskillnad (DE)
Vid övergång mellan dubbelt och enkelsidigt tvär-
fall/skevning är skevningsskillnaden (DE) olika 
för de båda körriktningarna. Den största skev-
ningsskillnaden dimensionerar då skevningsut-
jämningssträckans längd.

Exempel på skevningsutjämning med hänsyn till vattenavrinning och estetik vid övergång raklinje–klotoid–cirkelbåge.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Linjeföring 

3. Beräkna skevningsutjämningssträckans 
längd
Se VGU. 

Sker skevningsutjämning längs en övergångs-
kurva ska dess längd (L) väljas så att: L ≥ U.

Om vald övergångskurvas längd L är längre än 
erforderlig skevningsutjämningssträcka U+20 m 
och resulterande skevning innefattar tvärfallet 
0 % ska skevningsövergången för intervall ± 2,5 % 
ske på kortast möjliga längd för att minska riskerna 
för stillastående vatten på vägbanan. Återstående 
skevningsskillnad kan utjämnas på resterande del 
av övergångskurvan. 

Vid övergång från dubbelsidigt tvärfall till 
skevning längs raklinje-klotoid-cirkelbåge (se 
figur) ska skevningsutjämningen normalt ske 
utefter hela klotoiden.

Är U + 20 < L ska skevningsutjämningen delas 
upp i två delar. Skevningsövergången från –2,5 % 
till 2,5 % ska göras på minimilängd U0 enligt figur 
ovan till vänster och 5 %-kurvan. Återstående 
skevningsskillnad kan utjämnas på resterande del 
av klotoiden U1 = L – U0.

Formel:
A2 = R · L där L > U, L > U + 20:  

sätt U = U0 + U1, L < U + 20:  
sätt U=L 

I S-kurva, cirkelbåge–klotoid–klotoid–cirkel-
båge, finns två alternativa utföranden:

 ➤ propellerbladsform enligt figur ovan,  
(anmärkning till figur: 
Aa2 = R1 · La där La > Ua och Ab2 = R2 — Lb 
där Lb > Ub), eller

 ➤ förskjutna 0-punkter enligt figur ovan, 
(anmärkning till figur: 
Aa2 = R1 · La där La > Ua  
Ab2 = R2 · Lb där Lb > Ub

Valet mellan propellerblad och förskjutna 0-punk-
ter bör göras med hänsyn till risken för vattenpla-
ning, körkomfort och estetik/visuell ledning.

Valet baseras på studier av vattenavrinningen 
i relation till trafikens hastighet och behov av att 
byta körfält samt kantprofiler och perspektivskis-
ser av vägen. 
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Vänster: Skevningsutjämning vid övergång  
raklinje–klotoid-cirkelkurva.

Mitt: Skevningsutjämning med propeller vid övergång cirkelkurva- 
klotoid-klotoid-cirkelkurva, S-kurva, E=0 % i TP mellan A1 och A2.

Höger: Skevningsutjämning med förskjutna 0-punkter vid övergång  
cirkelkurva-klotoid-klotoid-cirkelkurva, S-kurva.
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Figuren ovan visar nivåkurvor och längsta 
teoretiska vattenrinningslängder vid skevnings-
övergångar med minimilängder vid 1 % och 5 % 
längslutning för:

 ➤ motorvägsväg med propellerblad
 ➤ 9-metersväg med propellerblad och med 
förskjuten 0-punkt.

Ju längre sträcka vattnet rinner på vägbanan, 
desto större blir vattendjupet. Risken för vatten-
planing påverkas förutom av däckmönster och 
beläggningsstruktur också av vattendjupet och av 
fordonens hastighet. 

Av figuren framgår att:

 ➤ rinningslängden ökar med ökande längs-
lutning

 ➤ rinningslängden ökar med ökande rota-
tionsbredd mätt från vridaxeln

 ➤ förskjuten 0-punkt ger vid 1 % lutning både 
mindre totalyta med vatten och mindre vat-
tendjup genom kortare avrinningsväg per 
vattenyta. Vid 5 % lutning ökar totalytan 
för vattnet men vattenavrinningsvägen 
förkortas.

1 % motorväg  
propellerblad

9-metersväg  
propellerblad

9-metersväg för-
skjutna 0-punkter

5 % motorväg  
propellerblad

9-metersväg  
propellerblad

9-metersväg för-
skjutna 0-punkter

Vattnets avrinningsväg vid skevningsutjämning från -2,5 % till +2,5 % skevning på 11,25 m bred motorväg och 
9-meters väg vid längslutning 1 % respektive 5 %.
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I båda alternativen görs förändringen från –2,5 % 
till +2,5 % med minimilängd enligt figur och res-
terande del av utjämningen längs återstoden av 
övergångskurvan.

Vid propellerblad sammanfaller S-klotoidens 
vändpunkt med skevningens 0-punkt. Den andra 
utformningen innebär att S-klotoidens vändpunkt 
har takformad skevning med 2,5 %. Skevningens 
0-punkt för de två körbanehalvorna är förskjutna 
till var sin sida om vändpunkten.

I ägglinje, cirkelkurva-klotoid-cirkelkurva (se 
figur till vänster ovan) bör övergången göras rät-
linjigt längs hela övergångskurvan.

Formel: 
L > U, R1 < R2 och E1 > E2

Vid ägglinje bör kurvan med den större radien 
skevas även om den är tillräckligt stor för att utfö-
ras med tvärfall i takform.

Vid övergång raklinje-cirkelkurva bör skev-
ningsutjämningssträckan förläggas till raklinjen. 
Skevningsutjämningen utförs rätlinjigt. Vid över-
gång till kurva med > 4,0 % skevning kan < 1,5 % av 
utjämningen förläggas till kurvan.

Vid övergång cirkelbåge-cirkelkurva (se figur i 
mitten ovan) bör högst en tredjedel av skevnings-
övergången förläggas till kurvan med den minsta 
radien.

Formel:
R1 < R2 och E1 > E2 där E3 = 2E1 / 3 + E2/ 3. 
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Vänster: Skevningsutjämning vid 
övergång cirkelkurva-klotoid-
cirkelkurva, ägglinje.

Mitt: Skevningsutjämning vid 
övergång raklinje-cirkelkurva.

Höger: Skevningsutjämning vid 
övergång cirkelkurva-cirkelkurva.
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Breddökning 
Fordon behöver vid körning i kurva större utrym-
me i sidled än vid körning på rak väg. Det ökade 
utrymmesbehovet kan normalt tillgodoses inom 
körbanebredden. I horisontalkurvor med små 
radier, är det nödvändigt att öka körbanebredden 
för att nå samma körförutsättningar i kurva och på 
raksträcka.

Utrymmesbehovet beror av en rad faktorer. De 
väsentligaste är:

 ➤ kurvans radie (R),
 ➤ typfordonets geometri, axelavstånd, totala 
längd m.m.,

 ➤ vägens standard, samt
 ➤ hastighet.

Om inte utrymmesbehovet kan tillgodoses genom 
breddökning (b), måste körning i utrymme avsett 
för medriktad trafik och i vissa fall i utrymme för 
motriktad trafik användas.

Utformningsregler för breddökning framgår 
av VGU.

Övergång mellan 2-fältig/3-
fältig väg och motorväg
Sträckor där motorvägen övergår i tvåfältsväg och 
vice versa ska utformas så att förarna får god visu-
ell ledning. Detta kan ske genom att:

 ➤ övergången inte ligger i en konvex vertikal-
kurva,

 ➤ den horisontella linjeföringen har hög 
standard,

 ➤ linjeföringen i riktning mot motorvägen 
naturligt leder trafikanterna på rätt sida om 
mittremsan. Det innebär att vägen bör gå i 
vänsterkurva. I högerkurva får radien inte 
minska när breddningen börjar,

 ➤ linjeföringen i riktning mot tvåfältigheten 
tydligt visar avsmalningen från två till 

ett körfält i färdriktningen och från två 
till en körbana. Det innebär att vägen bör 
gå i högerkurva, vilket gör det lättare att 
observera att körbanan blir smalare och var 
mittremsan slutar, samt

 ➤ avståndet till närmaste trafikplats är 
tillräckligt stort för att förare inte ska 
missuppfatta vad som är huvudkörbana och 
avfartsramp och komma in på fel sida om 
mittremsan.

Vid mötesfri väg gäller att:

 ➤ Vid övergång från motorväg kan en inle-
dande enfältssträcka sannolikt ge en viss 
entré-effekt och hastighetsanpassning.

 ➤ Vid övergång mellan mötesfri 2+1-väg och 
vanlig tvåfältsväg ger en inledande tvåfälts-
sträcka en fördel genom att eventuella köer 
upplöses direkt. En avslutande enfälts-
sträcka ger å andra sidan en köbildning före 
tvåfältsvägen. Det går inte att generellt säga 
att en 2+1-väg bör inledas med en en- eller 
tvåfältssträcka.

 ➤ Övergångssträckor, särskilt från 2 till 1 kör-
fält, bör placeras så att de blir överskådliga.

 ➤ Övergång från normal 2-fältsväg kan med 
fördel placeras vid korsning för att begränsa 
felkörningsriskerna.

Övergången från tvåfältsväg till motorväg bör ske 
i vänsterkurva. Trafikanterna leds då naturligt 
in på rätt sida om mittremsan. I motsatt riktning 
sker sektionsförändringen i en högerkurva vilket 
underlättar för trafikanterna att se: 

 ➤ att mittremsan slutar, 
 ➤ att de får mötande trafik, samt
 ➤ att vänstra körfältet markeras med höger-
visande körfältspilar.

Definitioner Breddökning.
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63Om sektionsförändringen sker i anslutning till en 
trafikplats kan förare i riktning mot motorvägen 
bli lurad av den förberedande vägvisningen till 
avfartsrampen. Föraren kan tro att det är avfarten 
som är till höger om mittremsan och att huvud-
vägen fortsätter som tvåfältsväg på vänster sida. 
Ett sätt att undvika ett sådant missförstånd är 
att förlänga motorvägen så att vägvisningen inte 
kommer förrän en bit in på motorvägen. Budska-
pet kan förstärkas med hjälp av en portal med väg-
visning som tydligt visar att körfält finns även för 
dem som ska rakt fram.

På raksträcka krävs en lång övergång mellan de 
olika typsektionerna för att inte vägens linjeföring 
ska se knyckig ut. Nackdelen med en lång övergång 
är att signalen kan bli otydlig till trafikanterna i 
riktning från motorvägen om var typsektionen 
ändras. Det kan i sin tur leda till omkörningar 
trots mötande trafik. Vägmarkeringens utförande 
bör särskilt studeras.

Övergången från tvåfältsväg till motorväg i 
högerkurva bör undvikas.

Erfarenheten visar att trafikanterna lätt för-
leds att välja fel sida om mittremsan, särskilt om 
breddningen sker i samband med förberedande 
avfartsvägvisning i trafikplats, se exempel nedan. 
Breddning till motorväg ska därför aldrig förläg-
gas i högerkurva, om den sker i anslutning till en 
trafikplats.

Vilseledande sektionsförändring i högerkurva med 
trafikplats

Vertikalkurvor 
Vertikalkurvor används för att anpassa vägens lin-
jeföring till höjdskillnader i terrängen.

Vertikalkurvor utformas som en parabel med 
parametern R och formeln z = x2 /  2R. Parabeln 
motsvarar, inom aktuellt användningsområde, 
med relativt små avvikelser en cirkelradie R. I det 
följande beskrivs parabelns storlek med denna 
radie.

Vertikalkurvornas storlek bestäms med hän-
syn till:

 ➤ trafiksäkerhet,
 ➤ kördynamik,
 ➤ visuell ledning,
 ➤ terränganpassning,
 ➤ estetik, och
 ➤ omkörningssikt.

Trafikanternas synintryck beror på båglängd. För 
att få god visuell ledning och en estetisk linjefö-
ring bör, med hänsyn till perspektivet, tillräckligt 
långa kurvbågar eftersträvas.

Vertikalradiens storlek bestäms ofta av ter-
rängens skala och utseende tillsammans med 
de horisontella linjeföringselementen. Gör man 
denna avvägning rätt riskerar man inte att få en 
”för stor” radie som bryter mot terrängens skala 
eller ”för små” som ger en knyckig linjeföring.

Profiljusteringar för att skapa passage- eller 
omkörningssikt är normalt svåra och dyra att 
genomföra. Stigningsfält är ofta en effektivare 
åtgärd.

Minimiradier för konvexa vertikalkurvor 
enligt VGU har bestämts med hänsyn till kravet 
på stoppsikt för personbilar. Därvid har även 
beaktats stoppsiktens beroende av den successiva 
lutningsförändringen i vertikalkurvan.

Om vertikalkurvans båglängd är så kort att 
den inte påverkar sikten, har minimiradierna 
bestämts med hänsyn till dimensionerande verti-
kalacceleration. 
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För gc-vägar bestäms minimiradier för konvexa 
vertikalkurvor med hänsyn till kravet på stoppsikt 
för cyklister. Om vertikalkurvans båglängd är så 
kort att den inte påverkar sikten, har minimiradi-
erna bestämts med hänsyn till dimensionerande 
vertikalacceleration. Följande vertikalradier ger 
god och mindre god kvalitetsnivå. Uttrycken god 
och mindre god är ersatta av andra benämningar i 
VGU 2015. Använd dem i tillämpliga delar. 

VR  
km/h

Kvalitetsnivå Dim. vertikal-
acceleration

Minsta 
 vertikalradie

30
God 0,5 m/s2 140 m
Mindre god 1,0 m/s2 70 m

20
God 0,5 m/s2 60 m
Mindre god 1,0 m/s2 30 m

Kvalitetsnivåer för vertikalkurvor m.h.t. vertikalaccelera-
tion hos cyklister.

Konkava vertikalkurvor
Minimiradier för konkava vertikalkurvor har 
bestämts med hänsyn till kravet på stoppsikt vid 
körning i mörker och begränsas därmed av dimen-
sionerande strålkastarhöjd, strålkastarens ljus-
spridning samt hinderhöjd. Hänsyn har tagits till 
stoppsiktens beroende av den successiva lutnings-
förändringen i vertikalkurvan.

Minimiradierna vid små båglängder har, på 
samma sätt som för konvexa vertikalkurvor, 
bestämts med hänsyn till dimensionerande verti-
kalacceleration.

Lutning
Lutningar används i kombination med konkava 
och konvexa vertikalkurvor för att anpassa vägens 
linjeföring till höjdskillnader i terrängen. Lut-
ningens storlek anges i förhållande till horison-
talplanet och mäts i procent. Lutningen är negativ 
nedför i längdriktningen.

Lutningens storlek begränsas med hänsyn till:

 ➤ trafiksäkerhet
 ➤ reshastighet och kapacitet
 ➤ fordonseffekter
 ➤ kördynamik
 ➤ terränganpassning
 ➤ estetik

Från trafiksäkerhetssynpunkt har lutningar under 
1 % mindre betydelse. För lutningar över 1 % gäller 
att olyckskvoten ökar med ökad lutning.

För fordonens restider och fordonseffekter är 
total höjdskillnad utan längre vilplan avgörande 
och inte de inbördes storlekarna i kombinationen 
konkav vertikalkurva-lutning-konvex vertikal-
kurva.

Längslutning 
Maximilutning i profillinjen på landsbygdsväg har 
valts med hänsyn till att tunga fordon vid start i 
backe utan större svårigheter ska kunna övervinna 
igångsättningsmotståndet. 

Längslutning på gc-förbindelser bör väljas med 
hänsyn till trafikanternas prestationsförmåga och 
komfort (se figur ovan).

Alla kvalitetsnivåer för lokalnätet samt god 

Bestämning av kvalitetsnivå med 
 avseende på lutning och nivåskillnad 
för gc-förbindelse. Lokalnät till vänster, 
huvudnät till höger.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Linjeföring 

65

standard för huvudnätet har dimensionerats med 
hänsyn till manöverförmågan med manuell rull-
stol. Mindre god och låg standard för huvudnätet 
har dimensionerats med hänsyn till cyklisters 
prestationsförmåga.

Gc-förbindelser som ingår i både lokalnät och 
huvudnät dimensioneras för de villkor som gäller 
för lokalnät. På avsnitt med stor höjdskillnad kan 
det ibland vara motiverat att göra en brant cykel-
väg och en längre, flackare gångväg.

Framkomligheten i brantare lutningar än 2 % i 
lokalnät kan förbättras med hjälp av vilplan. Dessa 
bör vara jämt fördelade, cirka 2 m långa och luta 
högst 2 %. För att kunna anlägga vilplan krävs nor-
malt en skiljeremsa mellan gångbanan/gc-banan 
och körbanan för att ta upp de höjdskillnader som 
uppstår mellan banorna. 

Exempel 1
En gc-väg mellan en gc-port och en busshållplats 
på den korsade vägen ska överbrygga cirka 3 m 
höjdskillnad. 4 % lutning i 75 m ger Mindre god 
kvalitetsnivå. 

Om vilplan läggs in var 14 m blir nivåskillnaden 
mellan vilplanen 0,56 m för vilket 4 % ger God kva-
litetsnivå. Gångvägens längd ökar cirka 5 m.

Exempel 2 
En gångbana mellan en gc-port och en busshåll-
plats på den korsade vägen ska överbrygga cirka 3 
m höjdskillnad. 4 % lutning i 75 m ger Mindre god 

kvalitetsnivå. 
Om ett vilplan läggs in var 0,5 m i höjdled blir 

lutningen mellan vilplanen 4,3 % vilket ligger 
nära gränsen till God kvalitetsnivå på grund av 
de små höjdskillnaderna mellan vilplanen. San-
nolikt kommer fler att klara sig uppför backen på 
egen hand trots att lutningen blir något brantare 
mellan vilplanen än genomsnittslutningen utan 
vilplan. 

Gc-bana längs väg/gata med 
korsande gc-bana i port
Gc-bana längs väg/gata bör inte ha sämre profil 
än körbanan för att cyklisterna inte ska lockas att 
använda denna. Detta måste särskilt beaktas när 
anslutning ska ske till gc-bana som korsar i port 
under medlöpande väg/gata. För att minimera 
höjdförlusten för cyklister och gående som färdas 
längs vägen/gatan kan nedan visade alternativa 
principer tillämpas.

Alternativ 1 innebär att bron över den kor-
sande gc-banan görs tillräckligt bred så att den 
längsgående gc-banan får plats. Gc-banan avskiljs 
från körbanan med skiljeremsa och/eller räcke.

Alternativ 2 innebär att den längsgående gc-
banan dras ut från den medlöpande vägen till en 
punkt där den korsande gc-banan kommit när-
mare eller hunnit upp till markytan. Detta alter-
nativ kräver betydligt mer utrymme än alternativ 
1 men innebär en smalare bro över den korsande 
gc-banan.

Gc-banas placering längs väg/gata vid port, alternativ 1 (vänster) och 2 (höger).
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Snedlutning 
Snedlutning definieras som resultanten av vägens 
längslutning och tvärfall.

Definition av snedlutning

Kombination av små horisontalkurvor och branta 
längslutningar kan innebära kraftiga resulterande 
lutningar. Detta kan medföra att stillastående for-
don (t.ex. i kö) vid start glider av vägbanan under 
dåliga vinterväglagsförhållanden. 

Snedlutningar över 5 % kan leda till framkom-
lighetsproblem och halkolyckor vid halt väglag. 
Observera att snedlutning i korsning ej bör över-
stiga 5 %, se figur .

Figur 3.3-59 Snedlutning i korsning

Snedlutningen bör vara minst 0,5 % för att klara 
vattenavrinning. 

Stigningsfält och omkörningsfält
Med stigningsfält avses extra körfält i backar, pla-
cerat till vänster om ordinarie körfält i stigningens 
riktning. Med omkörningsfält avses extra körfält 
på begränsad sträcka avsedd för omkörning på 
relativt plan mark.

Stigningsfält underlättar omkörning i backen 
och ger bättre framkomlighet över en längre 
sträcka efter backen genom att köuppbyggnad 
undviks och genom att köer upplöses. Framkom-
lighetseffekten är beroende främst av backens 
längd och lutning, av flöde, andel lastbilar och 
deras prestanda och av risken för kö i backens 
början, dvs. av vägens linjeföring och trafikför-
hållanden över en längre sträcka före backen. På 
tvåfältsvägar där omkörning förekommer med 
hjälp av vägrenskörning och fyrfältiga vägar är 
framkomlighetseffekten i trafikekonomiska ter-
mer mycket liten.

Omkörningsfält har samma typ av effekter 
men är betydligt mindre effektiva eftersom tunga 
fordon har högre hastigheter på plan mark.

Stigningsfälts och omkörningsfälts påverkan 
på fordonskostnaderna är små. Detta gäller obero-
ende av vägens bredd.

Stigningsfält och omkörningsfält kan vara 
både ett alternativ och ett komplement till andra 
trafiksäkerhets- och framkomlighetsförbättrande 
åtgärder. Stigningsfält är ofta av ekonomiska och 
intrångsmässiga skäl att föredra framför plan- och 
profiljusteringar.

Av VGU framgår att stigningsfält bör övervä-
gas, om sträckan mellan den punkt, där typfordon 
Lps hastighet sjunkit till 65 km/h (60 km/h vid 
VR 80 km/h), och den punkt, där hastigheten åter 
nått 60 km/h, överstiger 400 m. 

Stigningsfälts eller omkörningsfälts läge på två- och fyrfältig väg.
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Någon generell regel för när en backe, som 
uppfyller ovanstående kriterium, bör förses med 
stigningsfält kan inte ges. Om aktuellt stignings-
fält bör byggas eller ej får därför avgöras genom 
att väga bekvämlighets-, säkerhets- och fram-
komlighetsskäl samt andra faktorer av intresse 
mot investerings- och driftkostnader. På normala 
tvåfältsvägar är stigningsfält ett överlägset alter-
nativ till att skapa omkörningssikt med plan- och 
profiljusteringar.

För breda tvåfältsvägar åstadkommes stig-
ningsfält normalt genom att vägmarkeringen 
ändras inom befintlig vägbredd. I sådana fall bör 
stigningsfält markeras då typfordon Lps hastighet 
uppfyller hastighetskriterierna ovan.

Stigningsfält bör placeras med full bredd på 
sträckan mellan den punkt, där typfordon Lps 
hastighet sjunkit till 65 km/h (60 km/h vid VR=80 
km/h) och den punkt, där hastigheten åter nått 60 
km/h.

Om fordonshastigheterna före backen är lägre 
än 65 km/h, bör stigningsfält ha full bredd redan i 
backens inledning.

Om backen är trappstegsformad så att typfor-
don Lps hastighet tillfälligt når 60 km/h, men inte 
70 km/h, och sedan sjunker igen bör stigningsfäl-
tet förlängas över denna sträcka.

Längden på stigningsfältet bör vara tillräckligt 
för att avveckla den kö som med 10 % sannolik-

het uppstår under dimensionerande timme. Den 
längd, som ges av placeringsregeln, är ofta tillräck-
lig. Vid korta stigningsfält bör längden kontrolle-
ras.

Den längsta kö som kan upplösas på ett stig-
ningsfält och förekomst av olika kölängder kan 
uppskattas enligt avsnitt 13.6 ”Kölängd”. 

Exempel
Bestäm läge och längd av eventuellt stigningsfält i 
profil. Referenshastigheten är 90 km/h.

Typfordon Lps får lägre hastighet än 65 km/h 
(VR = 90 km/h vid L = 290 m och högre hastighet 
än 60 km/h vid L = 1420 m). Sträckan är 1 130 m, 
alltså längre än 500 m. Stigningsfält bör således 
placeras mellan L = 290 m och L = 1 420 m.

Val av sektion vid stigningsfält och omkör-
ningsfält beror av:

 ➤ vägens sektion i övrigt och separeringsform
 ➤ nybyggnad/ombyggnad

Följande principer gäller vid nybyggnad:

 ➤ Genomgående körfält bör ges samma kör-
fältsbredd som vägen i övrigt

 ➤ Stigningsfältet/omkörningsfältet bör ges 
samma bredd som ordinarie körfält, nor-
malt dock högst 3,5 m.

 ➤ Vägrensbredden i stigningsfältets/omkör-

Vänster: Exempelprofil för beräkning (nedan) av stigningsfält.

Höger: Horisontal och vertikal linjeföring samt resulterande hastig-
hetsprofil för typfordon Lps.
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ningsfältets riktning bör minskas till 
• 0,25 m vid gc på egen bana eller i bland-
trafik 
• 0,75 m vid gc på vägren

 ➤ på motorväg bör vägrenar ha samma bredd 
som vägen i övrigt

 ➤ Vägrensbredden i motsatt riktning till stig-
ningsfältet bör ges samma bredd som längs 
vägen i övrigt. Vid befintlig 13 m väg kan 
bredden minskas.

 ➤ Vid räcke ska vägrensbredden vara minst 
0,5 m.

Längs befintlig bred tvåfältsväg med 13 m bredd 
kan stigningsfält utföras med vägmarkering inom 
ordinarie vägbredd. Vid stigningsfält i båda rikt-
ningar krävs dock breddökning över den sträcka 
där stigningsfälten överlappar varandra. Linjefö-
ringen måste då studeras särskilt.

Breddökning av körbana för att ge utrymme 
för stigningsfält/-omkörningsfält kan ske på 
olika sätt. Väsentligt är att ordinarie körfält får 
genomgående linjeföring så att alla fordon leds 
in i ordinarie körfält och så att stigningsfält 
endast används för omkörning. Detta sker lämp-
ligast antingen genom att inledningen placeras i 

högerkurva och avslutningen i vänsterkurva eller 
genom förskjuten vägmitt.

Inlednings- och avslutningssträckans längd 
bestäms för stigningsfält och enstaka omkör-
ningsfält. Breddförändringen kan utformas rät-
linjigt men mjukare linjeföring bör eftersträvas.

VR (km/h) Inledningssträcka Avslutningssträcka

70 150 m 200 m

90 200 m 250 m

110 250 m 300 m

Längd på inlednings- och avslutningssträcka.

Angivna länger bör prövas mot de länder som 
anges vid motsvarande situationer i 2+1-väg. 

Vid dubbelsidigt tvärfall på tvåfältig väg bör 
beläggningsryggen placeras i stigningsfältet 
någonstans mellan stigningsfältets vänstra kör-
fältskant och vägbanans mitt. Det förra läget ger 
gynnsammast dynamik vid omkörning och under-
lättar vinterväghållningen. Det senare läget ger 
gynnsammast vattenavrinning. Beläggningsryg-
gen bör inte placeras till höger om stigningsfältets 
mitt, sett i stigningsfältets körriktning.

Principer för breddning.
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Kölängd
Den längsta kö K (fordon) som kan upplösas på en 
sträcka L (m) kan uppskattas enligt:

där:
V0 = medelhastighet för omkört fordon (km/h)
V1 = medelomkörningshastighet (km/h)
a = acceleration från kö för omkörande fordon 
(m/s2)
h = tidsavstånd i kö (s), normalt 2 s

Omvänt kan beräknas vilken längd som krävs 
för att avveckla en given kö. 

Acceleration och hastigheter beräknas ur has-
tighetsprofiler för typfordon P och Lps.

Medelkölängd bakom långsamma fordon vid 

ett dubbelriktat flöde Q (f/h) kan uppskattas i 
figur. Ingångsvärden är vägens referenshastighet, 
medelsikt, lastbilsandel och bredd.

Maximal kölängd kan uppskattas i diagram-
men ovan. Ingångsvärdet är medelkölängd och 
sannolikhet PÖ (procent) för maximal kölängd.

Referenshastighet 70, 90, 110 är den gamla 
indelningen. Interpolera fram de tal du behöver.

Exempel 1
Beräkna, under en maxtimme vid ÅDT 6 000, 
medelkölängden bakom lastbilar före stignings-
fältet i exemplet på sid 67. Beräkna också maximal 
kölängd med sannolikhet PÖ = 10 %. Maxtimmen 
antas vara 15 %.

Medelkölängden bestäms i figur, kurva J (90 
km/h, medelsikt 300 m, lastbilsandel 20 %, 9 m 
vägbredd). Timtrafiken under dimensionerande 
timme är 0,15 · 6 000 = 900 f/h. Medelkölängden 
blir 1 fordon och den kö som uppstår med 10 % 
sannolikhet blir ungefär 3 fordon.

Exempel 2
Kontrollera om maxtimmens 10 procentkö kan 
lösas upp på stigningsfältet. Tidslucka i kö antas 
vara 2 s.

Resulterande hastighetsprofiler beräknas 
för typfordon Lps och P som accelererar från kö 
bakom typ Lps där stigningsfältet börjar.

Vänster: ,Medelkölängd på tvåfältig väg.

Höger: Maximal kölängd
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För att kunna uppskatta medelhastigheter 
för omkörda fordon, V0, omkörande fordon, V1, 
och dessas acceleration, a, approximeras hastig-
hetsprofilerna med räta linjer. Koordinaterna i 
ändpunkterna på dessa linjer anges i hastighets-
profilerna nedan.

Medelhastigheten över stigningsfältet för 
omkörda fordon typ Lps, V0, beräknas enligt

V0 = 37 km/h.
Medelhastigheten över stigningsfältet för 

omkörande fordon typ P beräknas på motsva-
rande sätt till V1 = 76 km/h. Accelerationen för 
omkörande räknas upp till deras medelhastighet. 
Accelerationen blir

där:
a = acceleration från kö för omkörande fordon 
(m/s)
V2 = hastighet vid omkörningens början 
(km/h)
V3 = medelhastighet för omkörande fordon 
(km/h)
s = accelerationssträckans längd (m)

Stigningsfältet är 1 130 m och tidsluckan i kö 
h = 2 s. Följande maximala kölängd (antal fordon) 
kan lösas upp:

Maxtimmens 10 procent-kö är enligt exempel 
1 tre fordon. Denna löses således upp av stignings-
fältet.

Resulterande hastighetsprofil.
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Projektering av korsningspunkter kan indelas i två 
steg – Principutformning och Detaljprojektering. 

Principutformningens utgör underlag för val 
av principutformning och omfattar val av kors-
ningstyp med antal körfält eller åtgärd och en 
grovt måttsatt skiss för valt förslag innehållande 
principiell vägvisning, vägmarkering och viktigare 
andra trafikanordningar. 

Principutformning
Principutformning bör innehålla följande steg:
Steg 1 Bristanalys (vid ombyggnad), klarlägg 

brister och motiv för åtgärden. Klarlägg/
bestäm mål för åtgärden.

Steg 2 Utred/klarlägg förutsättningar exempel-
vis vägtyp, nättillhörighet, trafikflöden, 
utrymmesklass, omgivningsanalys m.m.

Utrymmesklass
Utrymmesklasser beskriver service-, trygghets- 
och komfortnivån för trafikanter i trafiksituatio-
ner som sväng i korsning. Ytan som täcks av ett 
fordon i rörelse kallas körarea, se nedan. Mot-
svarande bredd är körbredd. Körarean indelas i 
spårarea och sveparea. Spårarean är ytan innanför 
fordonets yttersta hjulspår. Sveparean är ytan 
utanför spårarean. Körbredden delas in i spårvidd 
och svepvidd.

Steg 3 Klarlägg sektioner på inkommande vägar.
Steg 4 Inventera/klarlägg restriktioner exem-

pelvis byggnadstekniska förutsättningar, 
planbegränsningar, miljö- och kulturfrå-
gor, bebyggelse m.m.

Steg 5 Bestäm dimensionerande trafiksituation. 
Steg 6 Bestäm korsningstyp.
Steg 7 Bestäm eventuella särskilda åtgärder för 

gång- och cykeltrafik.
Steg 8 Bestäm ev. åtgärder för kollektivtrafik.
Steg 9 Välj vägmärken, vägvisning och utred 

behov av vägbelysning.

Detaljutforning
Då principutformningen valts för korsningen kan 
detaljutformningen ta vid. I detta skede ska mått-
ten arbetas fram och fogas samman till den fysiska 
utformningen av korsningen.

Steg 10 Skissa på möjliga korsningstyper och ta 
fram en skiss över de eller den korsnings-
typ och utformning som bäst löser brister 
och uppfyller ställda mål. Vid signalreg-
lering bör fasbilder och signalplacering 
bestämmas. Viktigt är att ta hänsyn till 
rumsbildningar och samordning av detal-
jer och delelement.

Steg 11 Klarlägg behov av plantering eller 
utsmyckning.

Steg 12 Kontrollera av sikt, utrymme m.m.
Steg 13 Utvärdering av förslag (ett eller flera) 

men hänsyn till funktion, säkerhet, 
omgivningspåverkan och samhällsekono-
misk effektivitet. Analysera måluppfyl-
lelse och att åtgärden verkligen löser 
eventuella brister.

GeStaLtnInG aV koRSnInG 
Målet med gestaltningsarbetet är att trafikytor, 
sidoområden, eventuell belysning och utrust-
ning i korsningen bearbetas så att den blir tydlig 
i sin form. Dessutom är det viktigt att korsningen 
är lättförståelig och överblickbar i både ljus och 
mörker, vintertid såväl som sommartid. Detta 
uppnås genom en konsekvent och genomtänkt 
användning av olika markmaterial, vegetation och 
vägutrustning.

Gestaltningen av korsningen ska bidra till att 
göra korsningen tydlig och begriplig. Utform-
ningen ska medverka till höjd uppmärksamhet 
och god hastighetsanpassning hos trafikanterna. 
Samtidigt ska skala och karaktär harmoniera med 
omgivningen. 
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dIMenSIoneRande FoRdon 
oCh köRSätt
Råden om utformning av korsningstyperna typ 
A, B och C förutsätter att sekundärvägen är rak 
närmast primärvägen och att korsningsvinkeln är 
inom intervallet 85 gon till 115 gon. 

Det är stor variation i maximalt rattutslag mel-
lan olika märken och konstruktionstyper. 

VGU utgår från maximalt hjulutslag på 40° för 
Lps, Ls, Lm och Lsp samt 42,5° för övriga fordon. 

Vid större vinkeländring än 90° hinner föra-
ren vrida mer på ratten och en mindre radie kan 
användas. Vid mindre vinkeländring än 90° kan 
istället en något större radie användas. Dimen-
sionerande hjulvridningshastighet är satt till 11,5 
grader/s. Vid vänstersväng antas att fordonet har 

stannat eller har så låg fart att en mindre radie 
kan användas. Denna minsta radie har för vän-
stersvängande utrymmesklass A satts till samma 
värde som för högersvängande klass B samt för 
vänstersvängande klass B och C till motsvarande 
högersvängande klass C.

Standardkorsningar för landsbygdsförhållan-
den i VGU är dimensionerade för att typfordon 
Lps, lastbil med släpvagn eller påhängsvagn, vid 
sväng från sekundärvägen ska kunna köra i eget 
körfält (≈3,5 m) i primärvägen. Utformningen 
förutsätter att dragfordonets framhjul beskriver 
en S-rörelse för att hålla sig i körfältet. För bog-
giebuss innebär standardutformning tillräcklig 
körvidd motsvarande utrymmesklass A.

I en mindre korsning utformad enligt råden 
uppfylls kraven med följande restriktioner.

Typfordon Lps eller större, som svänger till vänster från sekundärvägen, kan 
inte svänga samtidigt med typfordon Lbn eller större från primärvägen 

Om korsningsvinkeln är mindre än 100 gon kan typfordon Lps eller större 
som svänger till vänster från primärvägen inte svänga samtidigt med typfor-
don Lbn eller större från sekundärvägen

Utrymmesbegränsningar i A-korsning.

Typfordon Lbn eller större som svänger till vänster kan inte svänga samtidigt 
med något annat typfordon

Utrymmesbegränsningar i B- och C-korsning.
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tRaFIköaR
Trafiköar används för att styra och skydda trafik-
strömmar i korsningar. Trafikströmmarna kan 
vara motriktade eller likriktade. Trafikön utgör en 
yta avgränsad av omgivande körfälts kantlinjer. 

Trafiköns synbarhet kan ökas genom:

 ➤ vägmärken i ändpunkter
 ➤ vägbanereflektorer i kantlinjerna
 ➤ kantstolpar

Trafikön fylls vanligen med spärrmarkering men 
kan helt eller delvis fyllas med refug.

Refuger utgör hinder för fordonens framkom-
lighet. De måste alltid märkas ut med vägmärken 
och helst utföras av material som ger stor kontrast 
mot körbanan. 

Av trafiksäkerhetsskäl bör obelysta refuger 
undvikas vid kanalisering i primärväg.

De vanligaste skälen att anlägga en refug i tra-
fikön är:

 ➤ skydd för gc-överfart över trafikö,
 ➤ skydd av trafiksignaler, belysningsstolpar, 
vägmärken etc, eller

 ➤ fysiskt hindra trafikanter att köra i trafikön 
t.ex. vid omkörning.

Refugbredden bestäms av bredden på vägmärken, 
signallyktor eller annat som behöver placeras 
på refugen och behovet av hinderfri bredd. Vid 

genombrott för gc-överfart bör bredden vara 
minst 2,0 m. Om längden är större än 5,0 m behövs 
ett vägmärke i varje refugspets. Vid gc-överfart 
kan större längd än 5,0 m behövas.

Signaler eller kombinationer av signaler har 
en bredd som kan variera mellan 0,3 och 0,8 m. 
Används bakgrundsskärmar ökas måtten till 0,6 
m respektive 1,4 m. Måtten gäller både signaler på 
normal höjd (underkant signal 2,3 m) och hög höjd 
(underkant signal 4,5 m). figur ovan visar minsta 
breddmått utan bakgrundsskärmar. På refug blir 
breddbehovet med hinderfri bredd mellan 0,9  m 
och 1,4 m. Med bakgrundsskärmar ökas bredden 
till 1,2 m respektive 2 m. Vid mindre breddtillgång 
krävs specialanordningar. 

På mittrefug med övergångsställe och/eller 
cykelpassage rekommenderas lösning enligt figur 
ovan. Refugens bredd bestäms ofta av gåendes och 
cyklisters behov av skydd.

Vid utformning av spärrområde med refug 
behöver refugen i normalfallet ryckas in. Refug får 
inte heller inkräkta på vägren eller motsvarande 
utrymme i vägrens förlängning. 

Refugspetsar bör avrundas med minst 0,5 m 
radie.

Föremål på refug ska placeras så att kraven på 
hinderfri bredd och säkerhetszon uppfylls. 

Trafiksignaler och dess placering, se gällande 
VGU.

Vänster: Standardmått på refug.

Höger: Refugs bredd med hänsyn till signaler och korsande 
gångtrafik.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Korsningspunkter

74

höGeRaVSVänGS- oCh 
höGeRpÅSVänGSköRFäLt
Användning av högeravsvängs- och högerpå-
svängskörfält beror på förekomst av gång- och 
cykeltrafik samt långsamgående trafik och kors-
ningstyp.

Högeravsvängs- och högerpåsvängskörfält 
utformas antingen parallellt eller kilformat. De 
bör alltid kanaliseras med en riktningsgivande 
trafikkö med eller utan refug. 

Parallellt högerpåsvängskörfält
Parallellt högerpåsvängskörfält består av över-
gångssträcka, anpassningssträcka och utspets-
ning. Det kan föregås av ramp i korsningstyp F 
(planskild korsning).

Övergångssträckan påbörjas vid mittradien Rm:s 
tangeringspunkt, Rt, och slutar vid Nt då anpassnings-
sträckan med streckad linje påbörjas. Utformningen 
och bestämning av hastighetsprofil ska ske med stöd 
av VGU krav och råd (Trafikplatser).

 ➤ möjlig hastighet Vm, med hänsyn till 
 tidigare geometri och mittradie, Rm

 ➤ möjlig hastighet Vut, vid anpassnings-
sträckans början

 ➤ möjlig hastighet Vpå, vid anpassnings-
sträckans slut.

Dimensionering och utformning av högerpå-
svängskörfält kan ske enligt följande:

1. Bestäm önskad hastighet i kanalen (vm), 
minsta radie (rm) och kanalbredd (k). Kanalbred-
den är dimensionerad för Lps.

Vm Rm k 

30 (km/h) 25 m 6,0 m

30 (km/h) 30 m 5,75 m

35 (km/h) 40 m 5,5 m

40 (km/h) 50 m 5,0 m

50 (km/h) 100 m 4,5 m

Minsta radie Rm och kanalbredd K vid olika hastighet 
Vm.

Vm bestäms dessutom av utformningen före kors-
ningskurvans mittradie Rm. Ska gc-trafik korsa 
påfarten i inledningssträckan bör Rm väljas högst 
30 m. Vid gc-överfart i signalreglering med oregle-
rad passage över högersvängskörfältet och signal-
reglerad passage över nästa körfält ställs krav på 
triangelrefugens utseende.

2. Bestäm önskvärd hastighet vut med hänsyn 
till primärvägens referenshastighet. Vut ger över-
gångssträckans längd mellan rt och nt.

På vägar som inte är motorvägar ställs inga 
formella krav på Vut. Ju högre Vut ju smidigare 
fungerar körfältet. Om påfarten blir så kort att 
vävning bedöms ge alltför stora störningar bör 
väjningsreglering övervägas.

3. Bestäm anpassningssträckans och utspets-
ningsträckans längd.

4. Bestäm körfältsbredd.
Konstruktionen kan ske efter följande princi-

per:
5. Rita en parallellinje till primärvägen på 

avståndet 3,5 m (eller annan vald körfältsbredd) + 
linjemarkeringsbredd för primärväg = påsvängens 
körbanekant.

Parallellt högerpåsvängskörfält (normal körfältsbredd).
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6. Rita parallellinjer till:

 ➤ påsvängens körbanekant på avståndet 
Dorto (se figur). större mått kan behövas för 
spetsigare triangelrefug.

 ➤ sekundärvägens körbanekant på avståndet 
Dstar=Rm + ∆Rm (se figur) för vald klotoid 
Am. Större mått kan behövas om bredare 
triangelrefug önskas.

Skärningspunkten mellan dessa parallella linjer 
är medelpunkten för mittradien Rm.

7. Rita en cirkelbåge med radien Rm och för-
bind denna med en klotoidbåge am med sekun-
därvägens. Om Dstar > rm + δr läggs en kurvbåge 

med en stor radie Rb (≈3 ggr rm). För att få en 
bättre utformning kan linjen kompletteras med 
klotoiderna Am och Ab med parametrar, under 
förutsättning att cirkelbågen med radie rm kom-
mer att ha någon utsträckning i den slutliga kors-
ningskurvan. Om två kurvor kröker åt samma håll 
används den parameter på Ab som svarar mot den 
minsta radien.

8. Rita parallellbåge till rm på avstånd kanal-
bredd K fram till den skär sekundärvägens körba-
nekant.

9. Välj en större radie och anslut vänster körba-
nekant till primärvägens körfältslinje.

7. Rita en cirkelbåge. 11. Välj lämplig cirkelbåge

9. Välj en större radie och anslut vänster körbanekant 12. Bestäm tidigaste slutpunkt för trafikön

Vänster: Samband mittradie, Rm och klotoidpara-
meter, Am.

Höger: Körbanekant.
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10. Komplettera trafikön och lägg in refug om 
så behövs. Kontrollera att trafikön får erforderlig 
storlek vid signalreglering med hänsyn till eventu-
ella gc-överfarter (se sid 73). Om styrningen eller 
storleken inte är tillräcklig flyttas den parallella 
hjälplinjen ytterligare en bit ifrån påsvängens kör-
banekant och konstruktionen görs om från steg 7.

11. Välj lämplig cirkelbåge med radien Rs (120 ~ 
200 m) och klotoiderna Am och As för att förbinda 
rm med påsvängens körbanekant. Om två kurvor 
kröker åt samma håll används den parameter på 
As som svarar mot den minsta radien.

12. Bestäm tidigaste slutpunkt för trafikön Nt 
med hänsyn till önskvärd styrning in i anpass-
ningssträckan.

13. Markera anpassningssträckans slutpunkt 
och konstruera utspetsningen mjukt.

14. Lägg till vägren längs påsvängskörfältet och 
utjämna vägrensbredder mot primärvägen. 

Vid Rm bör vägrenen vara 0,25 m. Väljs högre 
vägmarkeringsklass än h0,10 kan bredare vägren 
erfordras.

15. Bestäm vägmarkering.
Högerpåsvängskörfältets högra kantlinje för-

längs längs vägbanekant fram till i höjd med den 
teoretiska kantlinjens tangentpunkt, TP, med 
primärvägen. I denna punkt bör genomgående 
primärvägskörfälts högra kantlinje byta från kör-
fältslinje till kantlinje.

Högerpåsvängskörfält utan 
accelerationssträcka
Högerpåsvängskörfält från sekundärväg utan 
accelerationssträcka bör endast användas i signal-
reglerade korsningar typ E, och delvis planskilda 
korsningar typ F.

Högerpåsvängskörfält från sekundärväg utan accelera-
tionssträcka

Vid konstruktionen behöver siktförhållandena 
studeras så att inte väntande vänstersvängande 
och/eller korsande fordon skymmer sikten från 
högerpåsvängskörfältet mot genomgående pri-
märvägstrafik. 

13. Markera anpassningssträckans slutpunkt. 14. Lägg till vägren.
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Högeravsvängskörfält
Högersvängskörfält behöver utformas så att inte 
högersvängande trafik blir siktskymmande. Om 
risk för detta finns bör körfältet utformas kilfor-
migt enligt nedan.

Kilformat högeravsvängskörfält
Högeravsvängskörfältet består av inlednings-
sträcka, retardationssträcka samt övergångs-
sträcka normalt följt av stopp/väjningsreglering. 
Körfältet kan också följas av ramp i typ F.

• Utformningen dimensioneras av vald hastig-
hetsprofil.
• Vp, avsvängningshastighet på primärväg vid 
inledningssträckans början
• Vin, hastighet vid inledningssträckans slut
• Vav, hastighet vid retardationssträckans slut, 
hastighet för Rm
• Vut, om väjning/stopp 0 km/h
• Valt retardationssätt

Dimensionering kan ske i följande steg:
1. Välj hastighet, Vav, radie, Rm, och kanal-

bredd.

Vav Rm k

30 km/h 25 m 6,0 m

Minsta radie, Rm, och kanalbredd, K, vid olika hastighet, 
Vav.

Kanalbredden är dimensionerad för Lps.
Vid gc-överfart i signalreglering med oreglerad 

passage över högersvängskörfältet och signalreg-
lerad passage över nästa körfält ställs krav på tri-
angelrefugens utseende.

Ska gc-trafik korsa påfarten på kanalsträckan 
bör Rm ≤ 30 m väljas. Detta gäller också om avfar-

ten följs direkt av väjnings- eller stoppreglering.
2. Välj avfartshastigheter, Vp och Vut samt 

retardationssätt.
Motorvägs- och motortrafikledsavfarter ska 

dimensioneras för krav i VGU. För övriga tvåfälts-
vägar finns inga generella krav. Ju högre Vin ju 
mindre blir störningen för genomgående trafik.

Retardation bör kunna ske med medelretarda-
tion, se del ”Grundvärden”. I undantagsfall kan 
dimensionering ske för hård retardation.

3. Bestäm minsta längd på inledningssträcka, 
retardationssträcka, övergångsträcka och mini-
miradie för vald hastighetsprofil . 

Inledningssträckan och retardationssträckan 
bör ges minst de längder som anges i tabell nedan.

VR Inledningssträcka Retardationssträcka 
vid väjningsplikt

70 km/h 60 m >60 m

90 km/h 80 m >100 m

Inledningssträcka och retardationssträcka + övergångs-
sträcka vid väjningsplikt (Vut ≈ 0 km/h).

Referenshastighet 70, 90 är den gamla indelning-
en. Interpolera fram de tal du behöver. 

Minimilängderna på retardationssträckan 
medger inbromsning till 30 km/h från Vin=45 
km/h, 60 km/h och 70 km/h vid VR50, 70 och 90 
vid medelretardation.

Exempel: Bromsning från V=100 km/h till 
V=40 km/h med medelretardation ger 210 m – 30 
m = 180 m.

Vid signalreglering tillkommer krav med 
hänsyn till kölängder och detektorplaceringar, se 
Vägars och gators utformning, Korsningar, avsnitt 
7.11.

Högeravsvängskörfält.
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4. Välj körfältsbredd. 
Konstruktionen sker efter följande principer:
5. Rita en parallellinje till primärvägens körba-

nekant på avståndet 3,5 m (eller annan vald kör-
fältsbredd) + linjemarkeringsbredd för primärväg 
= avsvängens körbanekant

6. Rita en parallellinje till primärvägens körba-
nekant på avståndet K (kanalbredd enligt tabell) 

+ Rm (mittradiens storlek = 25 m) + 0.5 m (för 
att få en god utformning av breddökning) + Dsikt 
samt rita en parallellinje till sekundärvägen (eller 
påsvängsfältets högra körbanekant på sekundär-
vägen) på avståndet Dorto. Skärningspunkten 
mellan dessa parallella linjer är medelpunkten för 
mittradien, Rm.

Samband mellan in- och utfartshastighet och broms-
sträcka vid olika bromsbeteenden.

Dorto för VR 90 och VR 110.

Dsikt för VR 90 och VR 110
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7. Rita mittradien, Rm, och använd en större 
radie Rb (≈ 3 ggr Rm) för att förbinda mittradien 
med parallellinjen till primärvägen. för att få en 
bättre utformning kan linjen kompletteras med 
klotoiderna Am och Ab med parametrar, under 
förutsättning att cirkelbågen med radie Rm kom-
mer att ha någon utsträckning i den slutliga kors-
ningskurvan. Om två kurvor kröker åt samma håll 
används den parameter på Ab som svarar mot den 
minsta radien.

8. Rita en parallellbåge till rm på avstånd 
kanalbredd K fram till den skär sekundärvägens 
körbanekant.

9. Rita en stor radie (≈ 3 ggr Rm + K) för att 
förbinda denna cirkelbåge med primärvägens kör-
banekant.

10. Komplettera trafikön och lägg in refug om 
så behövs. Kontrollera att trafikön får erforderlig 
storlek vid signalreglering med hänsyn till eventu-
ella gc-överfarter. Om styrningen eller storleken 
inte är tillräcklig flyttas den parallella hjälplinjen 
ytterligare en bit från primärvägens körbanekant 
och konstruktionen görs om från steg 7.

11. Anslut korsningskurvan till sekundärvä-
gens körbanekant enligt samma principer som för 
A korsningar (se nedan). Tillse att Rb och Rslut 
har en längd som motsvarar L ≈ R · 0.1.

12. Kontrollera att högersvängande fordon får 
god sikt mot vänstersvängande trafik från primär-
vägen. Exempelvis vid korsningsplacering i inner-
kurva. Justera Ksikt för att uppnå siktkrav.

Steg 7. Rita mittradien. Steg 8. Rita en parallellbåge.

Vänster övre: Steg 9. Rita en stor radie.

Höger: Steg 11. Anslut korsningskurvan till sekundär-
vägens körbanekant.

Vänster nedre: Steg 10. Komplettera trafikön.
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13. Bestäm erforderlig längd för inlednings-
sträcka och retardationssträcka enligt tabell 
och figur, markera dessa punkter och konstru-
era inledningssträckan mjukt, vilken består av en 
raklinje samt en stor radie, Rr. Trafikön slutförs 
genom att göra en mjuk utspetsning med en radie 
> 150 m samt en större radie och en raklinje som är 
parallell med RLb och Rr, dvs. trafiköns samman-
satta kurva ska följa högeravssvängskörfältets 
högra körbanekant.

14. Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet 
och utjämna vägrens-bredderna mot primärvä-
gen och sekundärvägen. vägrensbredderna längs 
parallellsträckan bör vara:

• 0,25 m vid VR 50
• 0,5 m vid VR 70
• 1 m vid VR 90

Vid rm bör vägrenen vara 0,25 m. väljs högre 
markeringsstandard än h0,10 kan bredare vägren 
erfordras.

15. Bestäm vägmarkering. Primärvägens kör-
banekant ändras från s0,10n till s0,20n vid inled-
ningssträckans tp fram till spärrsträckan. Höger-
svängskörfältets högra kantlinje h0,10n börjar vid 
inledningssträckans början inryckt motsvarande 
högeravsvängskörfältets vägrensbredd.

Steg 13. Bestäm erforderlig  
längd för inledningssträcka.

Steg 14. Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet.

Steg 15. Bestäm vägmarkering.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Korsningspunkter 

81

Parallellt högeravsvängskörfält
Parallellt högeravsvängskörfält består av inled-
ningssträcka, parallellsträcka eventuellt uppdelad 
i avfarts- och spärrsträcka samt övergångssträcka 
normalt följt av stopp/väjningsreglering. Kör-
fältet kan också följas av ramp i korsningstyp F 
(planskild korsning).

Utformningen och bestämning av hastighets-
profil kan ske med stöd av VGU krav och råd (Tra-
fikplatser). Hastighetsprofilen bestäms av:

• Vp, avsvängningshastighet på primärväg vid 
inledningssträckans början
• Vin, hastighet vid inledningssträckans slut
• Vav, hastighet vid parallellsträckans slut
• Vm, hastighet för Rm
• Vut, om väjning/stopp 0 km/h
• Valt retardationssätt
Dimensionering kan ske i följande steg:
1. Välj hastighet (Vav), radie (Rm) och kanal-

bredd (K) enligt tabell nedan. Kanalbredden är 
dimensionerad för Lps. 

Vm Rm k 

30 (km/h) 25 m 6,0 m

30 (km/h) 30 m 5,75 m

35 (km/h) 40 m 5,5 m

40 (km/h) 50 m 5,0 m

50 (km/h) 100 m 4,5 m

Minsta radie Rm och kanalbredd K vid olika hastighet 
Vm.

Vid gång- och cykelpassage i signalreglering med 
oreglerad passage över högersvängskörfältet och 
signalreglerad passage över nästa körfält ställs 
krav på triangelrefugens utseende.

Ska gång- och cykeltrafik korsa påfarten på 
kanalsträckan bör Rm ≤ 30 m väljas. Detta gäller 

också om avfarten följs direkt av väjnings- eller 
stoppreglering.

2. Välj avfartshastigheter, vp och vut samt 
retardationssätt.

För vägar som inte är motorväg finns inga gene-
rella krav. Ju högre Vin ju mindre blir störningen 
för genomgående trafik. 

3. Bestäm minsta längd på inledningssträcka, 
parallellsträcka, övergångsträcka och minimira-
die för vald hastighetsprofil enligt tabell. 

VR VaV LIn Lp La LS Lö LIn+Lp+LS+Lö
Rmin 50 Rmin 30 Rmin 50 Rmin 30

110 70 100 260 170 90 70 80 430 440
110 50 100 320 210 110 30 40 450 460
110 Std 100 300 200 100
90 70 80 105 70 35 70 75 255 260
90 50 80 160 100 60 30 40 270 280
90 Std 80 150 100 50
70 50 60 60 35 25 30 40 150 150
70 30 60 90 55 40 10 20 165 175

Samband mellan in- och uthastighet och broms-
sträcka vid olika bromsbeteenden framgår av figur 
på sid 78.

4. Bestäm körfältsbredd. 
Konstruktionen sker efter följande principer:
5. Rita en parallellinje till primärvägens körba-

nekant på avståndet 3,5 m (eller annan vald kör-
fältsbredd) + linjemarkeringsbredd för primärväg 
= avsvängens körbanekant.

6. Rita en parallellinje till primärvägens kör-
banekant på avståndet K + Rm + 0,5 m (för att få 
en god utformning av breddökning) samt rita en 
parallellinje till sekundärvägen (eller påsvängs-
fältets högra körbanekant på sekundärvägen) på 
avståndet dorto enligt figur på sid 78. skärnings-
punkten mellan dessa parallella linjer är medel-
punkten för mittradien, Rm.

Parallellt högeravsvängskörfält.
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7. Rita mittradien (Rm) och använd en större 
radie Rb (≈3 ggr Rm) för att förbinda mittradien 
med parallellinjen till primärvägen. För att få en 
bättre utformning kan linjen kompletteras med 
klotoiderna Am och Ab med parametrar enligt 
figur, under förutsättning att cirkelbågen med 
radie Rm kommer att ha någon utsträckning i den 
slutliga korsningskurvan. Om två kurvor kröker 
åt samma håll används den parameter på Ab som 
svarar mot den minsta radien.

8. Rita en parallellbåge till Rm på avstånd 
kanalbredd K fram till den skär sekundärvägens 
körbanekant.

9. Rita en stor radie (≈3 ggr Rm + K) för att 
förbinda denna cirkelbåge med primärvägens kör-
banekant.

10. Komplettera trafikön och lägg in refug om 
så behövs. Kontrollera att trafikön får erforderlig 
storlek vid signalreglering med hänsyn till eventu-
ella gc-överfarter. Om styrningen eller storleken 
inte är tillräcklig flyttas den parallella hjälplinjen 
ytterligare en bit från primärvägens körbanekant 
och konstruktionen görs om från steg 7.

11. Ansluta korsningskurvan till sekundär-
vägens körbanekant enligt samma principer som 
för A-korsning. 

Ovan vänster och mitt: Steg 7. Rita mittradien Rm. Höger: Steg 8. Rita en parallellbåge till Rm.

Vänster: Steg 9. Rita en stor radie.

Höger: Steg 10. Komplettera trafikön 
och lägg in refug om så behövs.

11. Ansluta korsningskurvan till sekundärvägens 
 körbanekant.
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12. Kontrollera att högersvängande fordon får 
god sikt mot vänstersvängande trafik från primär-
vägen.

13. Bestäm erforderlig längd för inlednings-
sträcka och parallellsträcka, markera dessa punk-
ter och konstruera inledningssträckan mjukt.

14. Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet 
och utjämna vägrensbredderna mot primärvä-
gen och sekundärvägen. Vägrensbredderna längs 
parallellsträckan bör vara:

Vid Rm bör vägrenen vara 0,25 m. väljs högre 
markeringsstandard än H0,10 kan bredare vägren 
erfordras.

15. Bestäm vägmarkering. Spärrsträckan ls 
före triangelrefugen kan bestämmas med stöd av 
VGU krav och råd (Trafikplatser). Primärvägens 
körbanekant ändras från S0,10N till S0,20N vid 
inledningssträckans tp fram till spärrsträckan. 
Högersvängskörfältets högra kantlinje börjar vid 
inledningssträckans början inryckt motsvarande 
högeravsvängskörfältets vägrensbredd.

Kort kilformat högersvängskörfält
Kilformat högeravsvängskörfält på tvåfältsväg 
följd av stopp/väjningsreglering kan utformas 
enligt figur till höger.

α gon a1 Rö a2 Rm

<90 100 150 40 40

100 100 150 40 40

120 100 200 50 50

130 100 200 50 60

Steg 14. Lägg till vägren.

Steg 12. Kontrollera att högersvängande fordon får god sikt.

Steg 15. Bestäm vägmarkering.

Kilformat högeravsvängskörfält.
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enkeL okanaLISeRad 
koRSnInG (typ a1)
Typ A1 är okanaliserad. Till- och frånfarter är 
enfältiga. Korsningen ger begränsad framkom-
lighet för stora fordon (t.ex. typfordon LBn och 
större). Om dessa fordon använder det motriktade 
körfältet i sekundärvägen (utrymmesklass C) kan 
dock svängen göras i eget körfält på primärvägen 
(utrymmesklass A).

Utformningen görs i följande steg vid raklinje, 
se figur överst på sidan.

1. Bestäm läge för korsningskurvornas mittra-
dies medelpunkt L1 och L2 med hänsyn till kör-
fältsbredd enligt tabell i figur ovan.

2. Konstruera korsningskurvorna.
Vid högersväng från primärväg bör korsnings-

kurvan vid vägren bredare än 1,0 m påbörjas 0,25 
m (eller mer beroende på vägmarkeringsklass) 
från vägbanekanten istället för från körbanekant.

3. Anslut vägbanekanter mjukt. Vägrenen bör 
vara 0,25 m i korsningskurvans mittdel.

Vid primärväg i kurva ges konstruktioner i 
avsnittet om A korsningar nedan för höger- res-
pektive vänsterkurva.

Exempel: Principritning och konstruktion
Ritning A-1m avser en trevägskorsning vid VR70 
utan gc-åtgärder med anslutande vägar på rak-
linje. Korsningsvinkeln är 100 gon. Primärvägen 
är 9 m bred och sekundärvägen 6,5 m. Markerings-
klass är S0,10N.

1. Bestäm Rm (normalt 10,0 m).
2. Bestäm L till Rm:s medelpunkter: Sekun-

därvägens körfältsbredd 3,0 m ger L1 = 14,5 m. Pri-
märvägens körfälts bredd 3,75 m ger L2 = 15,75 m.

3. Rita hjälplinjer på avståndet L1 och L2 från 
vägarnas mittlinjer och parallellt med dessa.

4. Avsätt medelpunkterna för Rm = 10.
Vid vägren bredare än 1,0 m startas korsnings-

kurvan vid avsväng istället inryckt 0,25 m (eller 
mer beroende på vägmarkeringsklass) från vägba-
nekant 

Korsningstyp A1. Typfordon LBn och större behöver använda motriktat körfält i sekundärvägen.

Utformning av korsningskurvor.
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5. Rita Rm 10 och R 150.

6. Anslut primär- och sekundärvägens vägba-
nekanter. I korsningskurvorna behöver vägrenen 
inte vara bredare än 0,25 m. Utjämning mellan 
olika vägrensbredder utförs mjukt och med radier 
som motsvarar körbanekanternas radier.

7. Rita vägmarkeringar och ange deras lägen i 
förhållande till den geometriska måttsättningen.

8. Ange lämpliga lägen för vägmärken i kors-
ningen med hänsyn till det minsta siktområdet.

okanaLISeRad koRSnInG (typ a)
Typ A är okanaliserad och reglerad med högerre-
gel (endast lokala vägar) eller väjningsplikt med 
eller utan stoppskyldighet för regionala och natio-
nella vägar. Till- och frånfarter är enfältiga. 

En 4-vägs A-korsning bör av trafiksäkerhets-
skäl utformas som två förskjutna 3-vägskors-
ningar. Avståndet mellan anslutningarna bör vara 
minst 50 m för att medge s-sväng för stora ledade 
fordon.

Typ A ger mycket god framkomlighet, särskilt 
för stora ledade fordon genom att korsningen 
dimensioneras för (Lps)A. Om korsningsvinkeln 
är mindre än 90 grader behöver typfordon Lps, 
som svänger till vänster från primärvägen, gena 
över motriktat körfält. 

I ogynnsamma fall kan därför ett väntande 
fordon vid stopp/väjningslinjen hindra ett sväng-
ande typfordon Lps. Om en sådan situation inte 
kan accepteras måste korsningsvinkeln ändras 
eller korsningen utformas som typ B.

Korsningskurvorna bör utformas enligt prin-
ciperna i figur på nästa sida. Korsningskurvans 
klotoider kan ersättas med cirkelbågar.

Korsningstyp A.
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Korsningskurvan kan konstrueras i följande 
steg (se relaterade figurer):

1. Bestäm korsningsvinkeln α mellan körbane-
kanter.

2. Mittkurvans radie Rmitt väljs beroende på 
korsningsvinkeln α.

3. I korsningskurvor med klotoider väljs klo-
toidparameter Amitt beroende på korsningsvin-
keln α.

4. Dorto, avstånd mellan mittkurvans medel-
punkt och anslutningsriktning i svängens frånfart, 
bestäms beroende på korsningsvinkeln α.

5. För korsningskurva med klotoider beräknas 

Dstar, avståndet mellan mittkurvans medelpunkt 
och svängens startriktning (körbanekant eller vid 
avsväng med vägren bredare än 1,0 m inryckt 0,25 
m eller mer beroende på vägmarkeringsklass från 
vägbanekant), beräknas enligt: 

Dstar = Rmitt + ∆Rmitt
Cirkelns inryckning ∆Rmitt illustreras i del 

”Linjeföring”, Enkel klotoid.
För korsningskurva med cirkelbågar beräknas 

Dstar enligt figur nedan.
Välj vid korsningskurva med cirkelbågar en 

radie Rb = 2,5 · Rmitt, som tangerar Rmitt och kör-
banekant i svängens tillfart, se figur nedan.

Steg 1. Bestäm korsningsvinkel α.

Steg 2. Samband korsningsvinkeln 
α och Rmitt.

Steg 3. Samband klotoidparame-
ter Amitt och korsningsvinkeln α.

Steg 4. Samband Dorto och kors-
ningsvinkeln α.

Utformning av korsningskurva.

Steg 5. Dstar vid korsningskurva med cirkelbågar Rmitt och Rb vid korsningskurva med cirkelbågar.
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Rslut, slutkurvans radie, bestäms beroende på 
korsningsvinkeln α enligt figur för korsningskurva 
med klotoider respektive med cirkelbågar.

Bestäm vid korsningskurva med klotoider 
Aslut, slutklotoidens radie, så att dess längd blir 
1–1,5 gånger längden av Amitt. Klotoidens funk-
tion är att ge god anslutning till typfordonets kör-
spår.

Välj vid korsningskurva med cirkelbågar en 
slutradie Rs = 1,2 · Rslut, som tangerar Rmitt och 
körbanan i frånfarten för svängen.

Anslutande körfält måste vara minst 3,5 m 
brett för att medge utrymmesklass A för typfor-
don Lps. För utrymmesklass A måste vid smalare 
körfält Dorto ökas.

Vid högerkurva blir Amitt något kortare i start-
riktningen.

Om högerkurvans radie är större än Rslut 
används samma Aslut som för raklinje. Om höger-
kurvans radie däremot är mindre än Rslut används 
istället för Rslut:

Rny = Rmitt + 0,5 · (Rp – Rmitt) där Rp = pri-
märvägsradien.

Vid vänsterkurva kompletteras startrikt-
ningen med ytterligare en klotoid Astart mellan 
startriktningens vänsterkurva Rp och den första 
klotoiden Amitt. Astart väljs så att dess längd blir 
av samma storleksordning som Amitts. Den kan 
ersättas med en lika lång rak linje.

I slutriktningen kompletteras korsningskur-
van med ytterligare en klotoid Aend med ungefär 
samma längd som Aslut. Denna kan också ersättas 
med raklinje av samma längd.

Korsningstyp A i högerkurva. Korsningstyp A i vänsterkurvaSamband Dorto och kors-
ningsvinkeln α.

Samband slutradie Rslut och kors-
ningsvinkeln α vid korsningskurva 
med klotoider.

Samband slutradie Rslut och 
korsningsvinkeln α vid kors-
ningskurva med cirkelbågar.

Anpassning av korsningskurva 
med cirkelbågar vid korsnings-
vinkeln α i svängens frånfart.
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koRSnInG Med kanaLISeRInG (typ B)
Typ B är vid landsbygdsförhållanden kanaliserad 
med trafikö i sekundärvägen och vanligen regle-
rad med väjningsplikt, med eller utan stoppskyl-
dighet. Till- och frånfarter är normalt enfältiga. I 
tätort kan trafikö på primärväg förekomma för att 
underlätta passage för gående och cyklister.

Korsningen kan utformas som 3- eller 4-väg-
skorsning, alternativt två förskjutna 3-vägskors-
ningar. Avståndet mellan anslutningarna bör vara 
minst 50 m för att medge s-sväng med stora ledan-
de fordon. Utformningen medger utrymmesklass 
A för typfordon Lps.

3-vägskorsning typ B kan förses med högerav-
svängs- eller högerpåsvängskörfält till/från pri-
märvägen. Av- och påsvängskörfält bör inte före-
komma i samma korsning.

Trafiköns uppgift är att hindra genande sväng-
ar, öka korsningens synbarhet från sekundärvä-
gen och att ge gående och cyklister möjlighet att 
korsa sekundärvägen och/eller primärvägen i två 
etapper. I det senare fallet bör trafikön utformas 
med refug. Kanaliseringen innebär dock en viss 
begränsning av stora ledande fordons framkom-
lighet.

Trafiköns standardform har bestämts både 
med hänsyn till svängande fordons utrymmesbe-
hov, (Lps)A, och synbarhet från sekundärvägen.

Trafikkön bör alltid förses med trafikledar-
märke och kan även förses med refug. Refugens 
form och storlek beror på syftet med refugen. 

Korsningskurvorna bör utformas enligt nedan, 
som gäller när primärvägen ligger i innerkurva 
eller raklinje.

Överst: Korsningstyp B. Nederst: Typ B med högeravsvängs- respektive högerpå-
svängskörfält.

Utformning av korsnings-
kurvor.
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1. Bestäm om korsningskurvan ska utgå från 
körbanekant eller inryckning 0,25 m från vägba-
nekant

2. Bestäm mittkurvornas radie Rm1 och Rm2 
med hänsyn till korsningsvinkeln enligt tabell i 
figur på motstående sida.

3. Bestäm L med hänsyn till körfältsbredd och 
mittkurvans radie enligt samma tabell.

4. Bestäm längden A–C och A–D med hänsyn 
till korsningsvinkeln, se tabell nedan.

korsnings-
vinkel

Vinkel  
a-B-C

avstånd 
a-C

avstånd a-d vid 
körfältsbredd

gon gon m 3,5 m 3,75 m
85 15 7,003 10,503 10,753
90 15 7,025 10,536 10,787
95 12 5,656 9,177 9,428
100 12 5,723 9,286 9,540
105 12 5,828 9,457 9,716
110 15 7,580 11,369 11,639
115 15 7,860 11,788 12,069

Längden A-C och A-D vid olika korsningsvinklar

Utformningsexempel
Exemplet avser en trevägskorsning med anslutan-
de vägar på raklinje. Korsningsvinkeln är 100 gon. 
Primär- och sekundärväg är 9 m breda. gc-trafik är 
så liten att korsningen dimensioneras för bland-
trafik. Vägmarkeringsklass är S0,10N.

1. Bestäm Rm1 och Rm2. Korsningsvinkel 90 
grader ger Rm1 = 12 m och Rm2 = 12 m.

2. Bestäm L till Rm1 och Rm2 medelpunkter. 
Körfältsbredd 3,75 m och Rm1 = Rm2 = 12 m ger L 
Rm1 = LRm2=18,5 m.

3. Rita hjälplinjer på avståndet L Rm1 och 
LRm2 från vägarnas mittlinjer och parallellt med 
dessa.

Vid högersväng från primärväg bör korsnings-
kurvan vid vägren bredare än 1,0 m påbörjas 0,25 
m (eller mer beroende på vägmarkeringsklass) 
från vägbanekanten istället för från körbanekant. 
Motsvarande korrektion görs för hjälplinjeplace-
ring.

4. Rita Rm1 och A12 från primärvägen mot 
sekundärvägen.

5. Rita Rm1, A12 och R150 vidare till sekundär-
vägen.

6. Avsätt sträckan A–B = 30 m på sekundär-
vägens mittlinje från skärningspunkten med pri-
märvägens mittlinje. OBS! Om korsningen även 
är kanaliserad i primärvägen gäller istället skär-
ningspunkten med det närmaste genomgående 
körfältets vänstra kant.

7. Bestäm avståndet A–C. Korsningsvinkel 100 
gon ger avståndet A–C = 5,72 m. 

8. Rita hjälplinje B–C.
9. Bestäm den minsta körfältsbredden i tillfar-

ten. I detta exempel 3,75 m.
10. Rita hjälplinje D–E 3.75 m från linje B–C 

och parallell med denna.

Utformningsexempel steg 3. Rita 
hjälplinjer.

Steg 5. Rita Rm1, A12 och R150. Steg 10. Rita hjälplinje D–E.
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11. Rita Rm2, A 12 och R150 från sekundärvä-
gen mot primärvägen. Något av kurvelementen 
ska tangera hjälplinje D–E.

12. Rita Rm2, A 12 och R 150 vidare till primär-
vägen.

13. Rita hjälplinje H–I 2,0 m från primär-
vägens mittlinje och parallell med denna. 
OBS! Om korsningen även är kanaliserad i primär-
vägen gäller istället det närmaste genomgående 
körfältets vänstra kant.

14. Rita en hjälplinje med radie 10 m som tang-
erar linje B–C och H–I.

15. Rita en hjälplinje G–F 7,5 m från primär-
vägens mittlinje och parallell med denna. OBS! 
Om korsningen är kanaliserad i primärvägen gäl-
ler istället det närmaste genomgående körfältets 
vänstra kant.

16. Rita trafiköns begränsningslinjer. Mot till-
farten följer trafikön hjälplinjen med radie 10,0 
m fram till linje F–G. I frånfarten avrundas tra-
fikön med radie 15,0 m mot linjen B–G–F. Mellan 
sekundärvägens mittlinje och linje B–C avrundas 
trafikön med lämplig radie.

17. Om trafikön ska innehålla en refug får ingen 
del ligga närmare trafiköns begränsningslinjer än 
0,4 m. Refugspetsar avrundas med minst R = 0,5 m.

18. Anslut primär- och sekundärvägens vägba-
nekanter. I korsningskurvorna behöver vägrenar-
na inte vara bredare än 0,25 m. Utjämning mellan 
olika vägrensbredder utförs mjukt och med radier 
som motsvarar körbanekanternas radier.

19. Rita vägmarkeringar och ange deras lägen i 
förhållande till den geometriska måttsättningen.

20. Ange lämpliga lägen för vägmärken med 
hänsyn till det minsta siktområdet.

Steg 11. Rita Rm2, A 12 och R150 från 
sekundärvägen mot primärvägen.

Steg 15 Rita en hjälplinje G–F. Steg 16. Rita trafiköns begränsnings-
linjer.
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koRSnInG Med kanaLISeRInG 
oCh VänSteRSVänGSköRFäLt 
(typ C) SaMt öGLa
Korsningstyp C har ett särskilt körfält för vän-
stersvängande och är kanaliserad med trafiköar i 
primärvägen. Korsningen är vanligen kombinerad 
med en kanalisering i sekundärvägen. Till- och 
frånfarter är normalt enfältiga, utom för tillfart 
med särskilt körfält för vänstersvängande från 
primärvägen. Korsningen bör alltid regleras med 
väjningsplikt med eller utan stoppskyldighet.

Den vanligaste varianten redovisas inte, den 
har mitträcke. 

Korsningen bör utformas som 3-vägskorsning 
eller som två förskjutna 3-vägskorsningar. 

Typ C kan förses med högeravsvängskörfält 
från primärvägen. Den kan också förses med 
högerpåsvängskörfält från sekundärvägen. I VGU 
2015 finns rekommendationer när det bör använ-
das

Korsningen bör utformas med hjälp av huvud-
måtten enligt figur ovan. 

Utformningsexempel
1. Bestäm och avsätt den bredaste sektionens 
bredd, b, och dess längd, Lkö, i korsningen. Bre-
daste sektion är: B = V1 + K1 + K2 + T + K3 + V2

V1, V2 = bredd för vägrenar genom korsningen.
K1, K2, K3 = körfältsbredder
T = trafiköns bredd (ska ej ingå i körfältsbred-

der)
2. Bestäm erforderlig breddökning, Äb, och 

breddökningssträcka, Läb. Breddökningen är:

∆B = B – B0
B = bredaste sektion enligt steg 1
B0 = sektionsbredd utanför korsningsområdet
Breddökningssträckans, L∆B, minimilängd 

beräknas enligt principerna sidoförflyttning och 
är beroende av:

 ➤ referenshastighet VR
 ➤ kurva eller raklinje
 ➤ ensidig eller dubbelsidig breddökning

3. Utforma genomgående körfältskanter med 
mjuk linjeföring och konstanta bredder. Rita tra-
fiköar och korsningskurvor.

4. Bestäm minsta kanalbredd för enfältiga sek-
tioner (räknat från trafikö-linjens körfältssida). 
Kanalbredd–körfältsbredd ska ingå i vägren.

5. Utspetsa skillnad i vägren för korsningsom-
rådet enligt steg 4 och för sektionen utanför kors-
ningsområdet mjukt.

6. Rita upp vägmarkeringar och fastlägg lämp-
liga lägen för vägmärken.

Primärvägen bör ligga i horisontalkurva för 
att vägbanebreddningen ska kunna utformas på 
ett estetiskt tilltalande sätt. Kontrakurvor kan då 
undvikas i de genomgående körfältens linjeföring.

Primärvägens tvärfall bestäms av horisontell 
linjeföring för genomgående körfält. Vid bredd-
ning på raklinje bör väljas radier, minst 500 m vid 
VR70 och minst 1 000 m vid VR90, för att kunna 
ha dubbelsidigt tvärfall, se vidare VGU krav och 
råd.

Genomgående körfält i primärvägen bör utfor-
mas med oförändrad bredd och var för sig med 

Korsning Typ C med högeravsvängs- eller höger-
påsvängskörfält.

Typ C med huvudmått och konstruktionslinjer för 
körbanekanter.
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mjuk linjeföring. 
Kanalbredd bestäms av möjligheten att passe-

ra andra fordon längs kanaliserade avsnitt i kors-
ningen. För att en buss/lastbil ska kunna passera 
en cyklist behövs 4,5–5,0 m och för att en person-
bil ska kunna passera ett långsamgående fordon 
behövs 4,5–5,5 m. Breda kanaler bör undvikas. De 
ökar korsningens yta och gör korsningen svår att 
överblicka för svängande och korsande fordon. 

Vägrenars bredd bestäms av kanalbredd, 
genomgående körfälts bredd, vägmarkeringsklass 
och separeringsform. 

Trafiköarna bör utföras som spärrområden. 
Minimibredd T är vid normal utformning 0,1 m, 
0,2 m eller 0,4 m. Utformningen ska styra genom-
gående trafik till genomgående körfält och ge god 
ledning och bekvämt körsätt för vänstersväng-
ande trafik.

Eventuell refug bör göras kort. Refuger är 
nödvändiga om korsande gc-trafikanter behöver 
väntutrymme, se avsnitt Trafiköar på sid 73.

Vänstersvängskörfält bör vara minst 3,5 m 
brett. Vid små svängande flöden med få breda for-
don kan bredden minskas till 3,0 m. 

Körfältets längd (Lv) indelas i ett fordonsma-
gasin (Lkö) och en inledningssträcka (Lin) (se 
figur ovan).

Magasinet bör vara minst 30 m och helst 50 m 
långt för att ge plats för minst ett respektive två 
typfordon Lps eller större. Förväntas köbildning 
kan magasinslängden bedömas med CAPCAL, 
eller enligt figur  för VR50, VR70 och VR90. Antal 
fordon i kö i diagrammen avser 10 % sannolikhet 
för att en kö bildas som är större än den som dia-
grammet ger, dvs. under 10 % av tiden är köläng-
den längre.

Exempel på kanalisering. Vänstersvängskörfält.

Vänster övre: Max antal fordon i kö vid VR50 som över-
skrids med 10 % sannolikhet.

Höger övre: Max antal fordon i kö vid VR70 som över-
skrids med 10 % sannolikhet.

Vänster nedre: Max antal fordon i kö vid VR90 som över-
skrids med 10 % sannolikhet.
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Magasinets längd i meter ska beräknas med 
hänsyn till trafiksammansättning under dimen-
sionerande timme. Dock bör vid landsbygdsför-
hållanden alltid fordon 1 och 2 antas vara 24 m. 30 
m är normalt för att inrymma Lps + Pb. Eventuellt 
kan med höga Lb-flöden det vara aktuellt med 50 
m långt VSV-fält.

En personbil behöver 7,5 m, en lastbil utan släp 
12,5 m, dragbil med påhängsvagn 16,5 m och med 
släpvagn 24,5 m.

Exempel
Qö = 600, Qu =200 fordon/h och VR90.

Diagrammet ger en kö om knappt 2 fordon. 
Magasinet bör alltså göras 2 · 24,5 m = cirka 50 m 
långt.

Inledningssträckan behöver vara minst 40 m 
för att typfordon Lps eller större ska kunna följa 
en mjuk utformning med låg hastighet.

Fordon som ska svänga bromsar i genomgåen-
de körfält och kan särskilt vid smala kanaler hindra 
dem som kör rakt fram. För att minska störningen 
kan vänstersvängsfältet förlängas utöver vad Lkö 
och Lin kräver så att hastighetsskillnaden mellan 
vänstersvängande och genomgående fordons-
strömmar i genomgående körfält minskar. 

Figuren kan användas både för att bestämma 
bromssträckans längd från en given hastighet och 
för att bedöma hastighetsskillnader för en given 
längd, t.ex. Lkö + Lin.

Exempel
Med minimilängder för Lkö och Lin blir Lv = 30 + 
40 = 70 m.

Detta medger drygt 55 km/h vid starten av vän-
stersvängskörfältets inledningssträcka vid mjuk 
inbromsning för personbil och cirka 70 km/h vid 
medelinbromsning.
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Utformningsexempel
Exemplet avser en 3-vägskorsning vid VR90 med 
trafiköar utan refuger och med anslutande vägar 
på raklinje. Korsningsvinkel är 100 gon. Primär- 
och sekundärväg är båda 9 m breda. Markerings-
klass är S0,10N. Breddökning utförs symmetriskt. 
Sannolikt ovanligt att sådana byggs idag. Lämpli-
gare med VR80 och refuger pga. gångpassage etc.

Konstruktionen kan ske i följande steg:
1. Bestäm korsningens bredaste sektion exklu-

sive vägrenar. Med genomgående körfält 3,75 m, 
minimimått vid vägmarkeringsklass S0,10N på 
trafikön 0,3 m och vänstersvängskörfält 3,5 m blir 
den totala bredden 2 · 3,75 + 3,5 + 0,3 = 11,3 m.

2. Avsätt sektionen enligt steg 1 där vänster-
svängskörfältet börjar, dvs. vid den punkt där stöd-
linjen E–D (enligt konstruktion av en B-korsning) 
skär primärvägen.

3. Bestäm vänstersvängskörfältets längd. Om 
ingen hänsyn behöver tas till köbildning bör läng-
den vara minst 30 m. Avsätt sektionen enligt steg 
1) vid fältets slut.

4. Bestäm breddökningens storlek/utsträck-
ning. Bredaste sektion = 11,3 m, typsektionens 
körbana = 7,5 m och symmetriskt läge ger breddök-
ning (11,3–7,5) / 2 = 1,9 m. 

Breddökningssträcka vid VR70 blir då cirka 
100 m (kan bestämmas enligt VGU krav, Linjefö-
ring). 

5. Rita R = 1 000 m med TP vid breddöknings-
sträckornas början.

6. Rita med till exempel R=2 000 m genom 
korsningen och genom de punkter som anger sek-
tionen enligt steg 3 och 7. OBS! Denna konstruk-
tion innebär att vänstersvängskörfältet kommer 
att få varierande bredd. Det ger en jämnare linje-
föring med medför även viss överbredd.

7. Rita tangenter mellan R=1 000 m och 
R=2 000 m.

8. Rita de genomgående körfältens vänstra 
kanter parallellt med de högra.

9. Rita trafikön med vänstersvängskörfältet. 
Trafikön börjar vid punkt D enligt steg 7. Inled-
ningssträckan bör vara minst 40 m lång och utfor-
mas mjukt, cirka R = 100 m – RL – R = 100 m.

10. Rita den motstående trafikön. I en trevägs-
korsning börjar den cirka 8 m från sekundärvägens 
mittlinje. Trafikön kan avrundas med cirka R=100 
m. Kontrollera att trafikön ger god styrning både 
för genomgående och vänstersvängande trafik. 

11. Rita korsningskurvor och trafikö i sekun-
därvägen, se utformning av B korsning.

12. Bestäm och avsätt minsta önskade kanal-
bredden i enfältiga sektioner längs trafikön i 
primärvägen. Skillnaden mellan kanalbredd och 
körfältsbredd utgör vägren.

13. Rita vägkanter och vägrenar genom kors-
ningen så att erforderlig kanalbredd tillgodoses.

Övre vänster: Steg 4. Bestäm breddökningens storlek/utsträckning. 
Övre höger: Steg 6. Rita med till exempel R=2000 m genom korsningen.
Nedre vänster: Steg 7. Rita tangenter.
Nedre höger: Steg 10. Rita den motstående trafikön.
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I korsningens centrala del kan vägrenen göras 
smalare än i de enfältiga delarna, med hänsyn till 
en estetiskt tilltalande linjeföring kan vägrens-
bredden hållas konstant. Hänsyn ska också tas till 
eventuell gång- och cykeltrafik.

14. Rita vägmarkeringar och ange deras lägen 
i förhållande till den geometriska måttsättningen.

15. Ange lämpliga lägen för vägmärken med 
hänsyn till det minsta siktområdet.

öGLa
Vänstersväng via ögla används på mötesfri väg 
och i undantagsfall på tvåfältsväg. Öglan utformas 
enligt körareor för valt dimensionerande fordon. 
Före korsningen behövs en särskild orienterings-
tavla, som beskriver avsett körsätt samt högervi-
sande vägvisare vid korsningen.

Figurerna ovan redovisar några exempel på 
körspår för typfordon Lps vid körning i ögla. 

För utformningen gäller att:

 ➤ dragbilen ska stå nära vinkelrät mot pri-
märvägen i öglans korsningspunkt för att få 
goda siktförhållanden

 ➤ körvidden ska vara mindre än 5 m vid 
öglans början

 ➤ ”avkörningsvinkeln” ska vara mindre än 50 
grader

Figuren till vänster ger en minimiutformning 
med R8 för dragbilen. Svepet för fordonet i denna 
utformning avslutas inte förrän i frånfarten. 

Figuren i mitten ger en minimiutformning 
med R10 för dragbilen. Svepet är här i princip 
avslutat före frånfarten.

Figur till höger ger en utformning med R10 
för dragbilen, något bättre avkörningsvinkel (30 
grader) och medger också en viss ”bromssträcka” 
i öglan.

Vänster: R8 för dragbil. Mitten: R10 för dragbil, min. Höger: R10 för dragbil, viss broms-
sträcka.
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Cirkulationsplatser och andra större korsningar 
ska väljas först efter särskild utredning. Trafikför-
utsättningar och målsättningen för projektet ska 
vara fastlagt. Platsen och dess omgivning ska ha 
studerats och analyserats.

Grunder
Korsningstyp D (cirkulationsplats) är kanaliserad 
med en rondell som skapar enkelriktad körning i 
en cirkulation. Alla inkommande fordon har väj-
ningsplikt mot cirkulerande fordon. Genom sin 
utformning måste biltrafikanterna hålla en låg 
hastighet genom cirkulationsplatsen. 

Hastighetsnivån bestäms av radier/körytor 
och vinkelförändringar, det är enklare med has-
tighetsdämpning i enfältiga än tvåfältiga och att 
friliggande ger ”trafiksäkerhetsrisker”.

Vinkeln mellan inkommande fordon och for-
don i cirkulationen blir spetsig. Det gör att cirku-
lationsplatsen har stora trafiksäkerhetsfördelar i 
jämfört med andra korsningstyper genom att ska-
deföljden i inträffade olyckor oftast blir lindrig.

Cirkulationsplatsen är ett element i vägmiljön 
som ger stora gestaltningsmässiga utmaningar 
och möjligheter. Den kan ha stor betydelse som 
knutpunkt/nav och kan bli en ”plats” på ett stråk 
eller i ett gatunät.

En cirkulationsplats definieras enligt trafik-
förordningen som ”Plats som enligt lokal trafik-
föreskrift ska vara cirkulationsplats och som är 
utmärkt med vägmärke för cirkulationsplats.” 
Det krävs således lokal trafikföreskrift för att en 
korsning ska få skyltas som cirkulationsplats. Cir-
kulationsplats är i detta dokument benämning på 
platser där vägar möts och som utformats så att 
det finns förutsättningar att den kan föreskrivas 
vara cirkulationsplats.

Cirkulationsplats kan vara två-, tre-, fyr- eller 
flerbent. Den tvåbenta används endast som 
vändplan (som ersättning för vänstersväng som 

förbjudits). Cirkulationsplatsen ska förses med 
belysning. Den högsta tillåtna hastigheten på 
anslutande vägars tillfarter bör inte vara högre än 
80 km/h. Vid stor andel genomgående trafik blir 
tids-, fordons- och miljökostnaderna stora i jäm-
förelse med andra stora korsningstyper, speciellt 
om genomgående väg är reglerad till högre hastig-
het än 50 km/tim. Cirkulationsplatser lämpar sig 
därför bäst när trafikflödena i respektive anslut-
ning är relativt jämnt fördelade och en stor andel 
svängande. Korsningens tids-, fordons- och miljö-
kostnader vid olika korsningstyper kan lämpligen 
studeras i CAPCAL.

Cirkulationsplatsens huvudelement består av 
cirkulation, rondell, tillfarter och frånfarter. Cir-
kulationen utgörs av körbanan runt rondellen. 

Grundutformning av cirkulationsplats väljs 
dels med utgångspunkt i hastighetsmiljö och 
funktion för den övergripande riktningen, kapa-
citetsbehov och gc-anslutningar  och gestaltning, 
dels med utgångspunkt i: 

 ➤ Rondellutformning 
 ➤ Utformning av till- och frånfarter 
 ➤ Antal körfält i till- och frånfarter och cirku-
lation

 ➤ Utformning för gående och cyklister 

Cirkulationsplatsens huvudelement.
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Rondellen kan vara ej överkörbar, delvis överkör-
bar eller helt överkörbar. Den har normalt cirku-
lär form men kan även ha annan liknande form. 
VGU skiljer på tre typer av cirkulationsplatser 
med olika rondellutformning:

normal cirkulationsplats med ej överkörbar 
rondell, rondellradie minst 11 m. Cirkulationsplat-
sen utformas så att alla normalt förekommande 
fordon kan trafikera cirkulationen utan att någon 
del av fordonet behöver överskrida rondellens och 
cirkulationens ytterkanter

Liten cirkulationsplats med delvis överkörbar 
rondell inre rondellradie >2 m och yttre >7 m. 
Den utformas med rondellradie 7–11 m, där yttre 
delen av rondellen är överkörbar, något förhöjd i 
förhållande till cirkulationen, och kan trafikeras 
av normalt förekommande större fordon

Minicirkulationsplats med helt överkörbar 
rondell. Den har oftast mindre radie än 7 m. Cir-
kulationsplatsen får dock inte vara så liten att ron-
dellen överskrids helt med någon del av fordonet, 
(gäller ej specialfordon, utan endast dimensione-
rande fordon)

Rondellens storlek väljs i första hand med 
utgångspunkt i:

 ➤ den trafiksituation som cirkulationsplatsen 
avses utformas för (dimensionerande for-
don, körsätt, kapacitetsbehov, utformnings-
hastighet), för statlig väg normalt 10–20 m, 

 ➤ vilket tillgängligt utrymme som finns med 
hänsyn till angränsande bebyggelse och 
miljö.

Rondell med radie 10–20 meter och ett körfält i 
cirkulationen ger bäst trafiksäkerhetseffekt.

Utformning av till- och frånfarter
Grundprincipen för cirkulationsplats är att skapa 
en utformning av till- och frånfarter som ger 
önskad hastighetsprofil genom cirkulationen, se 
vidare VGU krav och råd (korsningar).

Antal körfält
Antal körfält i till- och frånfarter bör vara så få 
som möjligt med hänsyn till gc-trafik. Cirkula-
tionsplats med ett körfält och ej överkörbar ron-
dell klarar normalt trafikflöden upp till 20–25 000 
inkommande fordon per dygn, vid jämnt fördelade 
flöden och vid inte allt för stor andel trafik under 
maxtimmen. 

Två körfält ger cirka 20 % högre olyckskvot 
än 1 körfält. Cirkulationsplatser med två körfält 
bör därför inte väljas annat än i de fall där kapa-
citeten i en enfältig blir otillräcklig. Om gc-trafik 
förekommer i plan bör antalet körfält begränsas 
till ett i tillfart och ett i frånfart. Om detta inte är 
möjligt bör annan korsningstyp övervägas. Om 
cirkulationsplats ändå ska väljas ska det i tvåfäl-
tiga till- och frånfarter vara mellanliggande refug, 
2,0 m bred, för säkrare gc-passager.

Utformning för gående och cyklister
Utformning för gående och cyklister i cirkula-
tionsplats är beroende av mängden inkommande 
motorfordon och cyklar samt hur gc-trafiken har 
separerats längs inkommande vägar/gator. Där 
gående/cyklister korsar i plan förutsätts dimen-
sionering till 30 km/tim., se VGU 2015 Råd Figur 
4.1-14 ”Körspår genom cirkulationsplats”. Rätt 
utformad cirkulationsplats enligt denna princip 
ska inte behöva ytterligare fartdämpande åtgärder 
som gupp eller upphöjningar.

Gc-lösningarna kan vara av gång- resp. cykel-
bana, gc-bana, cykelfält och gångbana samt bland-
trafik.

Gestaltning
Målet med gestaltningsarbetet är att hela cirku-
lationsplatsen, inklusive sidoområden, belysning 
och utrustning, bearbetas till en helhet. Cirkula-
tionsplatsen ska vara tydlig i sin form, lättförstå-
elig och överblickbar i både ljus och mörker, vin-
tertid såväl som sommartid. Detta uppnås genom 
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en konsekvent och genomtänkt användning av 
olika markmaterial, vegetation och vägutrustning.

Gestaltningen av cirkulationsplatsen ska bidra 
till höjd uppmärksamhet och god hastighetsan-
passning hos fordonstrafikanterna. Cirkulations-
platsen blir tydlig genom att rondell och refuger 
gestaltas omsorgsfullt. Skala och karaktär i cirku-
lationsplatsen, och framförallt i rondellen, måste 
harmoniera med omgivningen.

Cirkulationsplatsen ska vara tydlig även i mör-
ker och vintertid. När snö täcker marken och val-
lar plogas upp förändras platsens karaktär, vilket 
bl.a. medför att låga detaljer, belysningspollare, 
vägmarkeringar etc. kan synas dåligt. I snörika 
trakter bör rondellen vara utformad så att den 
syns även med ett snötäcke. Det kan t.ex. innebära 
att rondellen har träd eller annan högre växtlighet 
och att man undviker låga belysningspollare.

Målet med gestaltningsarbetet är att hela cir-
kulationsplatsen bearbetas så att den blir tydlig i 
sin form, lättförståelig och överblickbar i ljus och 
mörker, sommartid såväl som vintertid.

Vid gestaltning av cirkulationsplatser fokuse-
ras ofta på rondellen. Den är rund eller oval, väl 
avgränsad och belägen i mitten. I kombination 
med att cirkulationsplatsen ofta ligger vid infarter 
är det inte ovanligt att rondellen används för att ge 
en positiv bild av den ort eller stadsdel trafikanten 
närmar sig. 

Cirkulationsplatsen kan göras tydlig på olika 
sätt, t.ex. genom förhöjning av rondellen, växtlig-
het, belysning, materialval m.m. Rondellen är van-
ligen en svår plats att placera föremål i eftersom 

bakgrunden som föremålet exponeras mot är olika 
beroende från vilket håll man kommer.

Det är inte ovanligt att konstverk placeras i ron-
dellen. Konstnärliga arbeten ska samordnas med 
övriga insatser i vägbyggandets projekterings- och 
byggfaser och integreras i platsens helhetsmiljö. 
Konstverk i redan byggda väganläggningar kan 
vara svåra att integrera och ska därför undvikas.

Vid gestaltningen av rondellen och övriga delar 
av cirkulationsplatsen måste sikt- och krocksäker-
hetsfrågor särskilt beaktas. Möjligheter till sköt-
sel- och underhåll ska beaktas vid gestaltningen 
av cirkulationsplatsen, särskilt vid gestaltningen 
av rondellen.

Cirkulationsplatsen ska gestaltas på ett sätt 
som är relevant med tanke på dess läge och funk-
tion. 

 ➤ Var är cirkulationsplatsen belägen? Är den 
en port/entré till en ort eller stadsdel, eller 
är den en av flera korsningar i ett stråk? 
Ska platsen betonas som ”plats” eller vara 
neutral? 

 ➤ Finns det ett rytmiskt förlopp (bebyggelse, 
natur, vägtyp etc.) längs en sträcka som ska 
beaktas? Hur ska det hanteras vid denna 
cirkulationsplats? Är det viktigt att ge plat-
sen en särskild identitet i förhållande till 
dess omgivning eller i förhållande till övriga 
delar av väg- eller gatusträckningen?

 ➤ Behöver platsen ges en särskild identitet 
för att underlätta orientering eller för att 
annonsera sitt läge och sin funktion?

Cirkulationsplats kan bli tydlig genom att såväl rondell 
som till- och frånfarter gestaltas för att ge visuell ledning.

Cirkulationsplatser i tätort är ofta komplexa miljöer med 
bebyggelse och verksamheter intill vägen.
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Plangeometri, placering och linjeföring
För att cirkulationen ska bli tydlig bör rondellen 
placeras så att de ytor som bildas i varje kvadrant 
mellan inkommande vägars körbanekanter och 
rondellen blir ungefär lika stora.

Exempel på rondellplacering som förbättras av en juste-
ring av linjeföringarna.

Inkommande vägars linjeföring bör justeras så att 
tillfarten blir hastighetsbestämmande och så att 
detta tydligt framgår av utformningen. Figuren 
illustrerar hur en justering av linjeföringarna kan 
förbättra rondellplaceringen. 

Om linjeföringen inte kan ändras kan en oval 
form eller äggform provas.

Tre anslutande vägar 
Om cirkulationsplats med tre anslutande vägar/
gator övervägs i befintlig miljö är det vanligt att 
en väg/gata är genomgående. Cirkulationsplatsen 
kan övervägas ha T-form, dvs. rondellen lokalise-
ras till befintliga vägars/gators skärningspunkt 
eller ha Y-form, dvs. samma vinkel mellan vägan-
slutningarna (se figurer ovan). 

I befintlig vägmiljö innebär T-formen ofta 
mindre anläggningskostnad än Y-formen. Nack-
delen är att T-formen kan innebära att resultatet 
blir som ett otydligt Y.

För Y-formen är det viktigt att den blir tyd-
lig. Annars kan ett av körspåren för personbil bli 
alltför rakt, med alltför höga hastigheter och dålig 
efterlevnad av väjningsplikten som följd. 

En tredje möjlighet kan vara att förskjuta 
rondellens centrumpunkt från den genomgående 
vägens mittlinje, samt eftersträva lika stora vink-
lar mellan anslutande vägar/gator genom avböj-
ning av till- och frånfarter.

Trevägscirkulation med 
vägbenen i T-form.

Trevägscirkulation med 
vägbenen i Y-form.

Y-form kan medföra höga 
hastigheter och dålig 
efterlevnad av väjnings-
plikten i ett av körspåren.

Lika stora vinklar efter-
strävas.
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Fem eller fler anslutande vägar/gator
En relativt vanlig situation vid överväganden om 
utbyggnad till cirkulationsplats är att den fyrvägs-
korsning som övervägs åtgärdas har en närlig-
gande trevägskorsning med mindre sidoväg eller 
med infart som ansluter till större väg. 

Fyrvägskorsning med närliggande trevägskorsning.

Med fem anslutande vägar/gator kan rondell med 
äggform vara lämplig. Vid cirkulär, ej överkörbar 
rondell och Lps körsätt A, kan även rondell med 
minst 20 meters radie övervägas.

Eftersträva att åstadkomma lika stora bågläng-
der mellan anslutande vägar/gator.

Profilgeometri
Vid lutande plan och förhöjd rondell är det viktigt 
att tillse en god avvattning. För att undvika omfat-
tande vattenavrinning över cirkulationen och 
över till- och frånfarter, kan dagvattenbrunnar 
placeras i rondellens ytterkant.

Företrädesvis ska cirkulationsplatsen kon-
strueras med tvärfall från centrum, vilket bidrar 
till att öka cirkulationens synbarhet och minska 
fordonshastigheterna. 

Vid lutande markförhållanden kan cirku-
lationsplats behöva anläggas i ”lutande plan”. 
Lutningen på cirkulationsplatsen anpassas till de 
förutsättningar som förhållandena medger, dock 
ej över 3,5 % inklusive tvärfall. 

Hastigheten är till viss del beroende av cirku-
lationsplatsens tvärfall. I tabellen nedan framgår 
hastighetens beroende av lutningen på tvärfallet 
(procent).

Hastighet hos personbilar vid olika tvärfall (%) och radier 
på körspår. Tvärfall utåt från rondellen anges med minus

Lutning på anslutande väg/gata dimensioneras i 
enlighet med kap 3. Lutningarna ska även ta hän-
syn till inkommande vägs tvärfall.

Vattenavrinningen från anslutande väg/gata 
bör inte ske mot cirkulationen.

Övergångar från tvärfall utåt till tvärfall inåt 
och vice versa bör undvikas eftersom skevnings-
ryggen ökar risken för vältning. Störst problem 
uppstår för typfordonet Lspec, då sidobalkens 
frigång på 0,10–0,25 m inte är tillräcklig, huvud-
sakligen pga. vridningar i hela släpet.

I cirkulationsplatser med små rondeller och 
upphöjd körbar yta kring rondellen, måste man 
alltid beakta att innerkanten av släpet för typfor-

Oval form resp. äggform på rondellen. Den ovala är 
avsedd för fler än 4 ben och den äggformade är avsedd 
att användas vid exakt 5 anslutande ben.

Fem anslutande vägar/gator. Jämförelse mellan rondell i 
äggform respektive cirkulär.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Korsningspunkter 

101

donet Lspec kommer att passera upphöjningen av 
rondellen så att när släpets fram- och bakaxel är i 
cirkulationen kommer upphöjda delen av rondel-
len ligga mitt under en eventuell sidobalk.

Upphöjningen av rondellen får inte vara högre 
än sidobalkens frigång. Samband mellan erfor-
derlig frigångshöjd och konvex vertikalradie för 
cirkulation och rondell ges i diagram ovan. Säker-
hetsmarginal 0,1 m.

Trafikteknisk utformning
Utformning av rondell, till- och frånfarter, antal 
körfält och utformning för korsande gång- och 
cykeltrafik görs med utgångspunkt i:

 ➤ dimensionerande fordon och körsätt,
 ➤ antal körfält som erfordras med hänsyn till 
dimensionerande bil- och gc-trafik,

 ➤ den hastighet cirkulationsplatsen ska utfor-
mas för,

 ➤ separationsform för gc-trafik, samt
 ➤ den form anläggningen bör få med hänsyn 
till inpassning i landskap eller stadsbild.

Utformningen anpassas förutom till dimensio-
nerande fordon, körsätt och trafik bl.a. efter den 
miljö som den ska byggas i samt förekomst av 
oskyddade trafikanter. 

Det finns fyra olika principlösningar av till- 
och frånfarter (se figur nedan).

Lösningen med standardkorsningskurvor D2 
och D3 är den lösning som är bäst anpassad till 
fordonens körspår och ger normalt minst körytor. 
Om man önskar förstärka det visuella intrycket av 
en cirkulationsplats och åstadkomma en större 
hastighetsreduktion bör en utformning med 
böjda tillfarter väljas. Detta är särskilt användbart 
då en landsbygdsväg med hög tillåten hastighet, 
≥70 km/h, mynnar i en cirkulationsplats där bil-
förarna kan bli överraskad av en cirkulationsplats.

I stadsmässiga tätortsmiljöer kan man av 
arkitektoniska skäl välja cirkulationsplatser med 
symmetriska till- och frånfarter D1. Ett annat skäl 
att välja dessa typer är då man önskar få en hastig-
hetsreduktion även i frånfarten pga. en gång- och 
cykelpassage. Typen D4 med ”gatuanslutningar” 

D1. Symmetriska kors-
ningskurvor.

D2. Standardkorsnings-
kurvor.

D3. Böjda tillfarter och 
standardkorsningskurvor.

D4. Cirkulation med gatu-
anslutningar.

Frigång mellan Lspec släps sidobalk och upphöjning av 
rondellen.

Markfrigång som funktion av hjulbas för vertikalradierna 
50, 100 och 200 m.
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är lämplig om man önskar ha cykeltrafik i cirku-
lationen.

Exempelvis längs genomfart/infart eller i 
andra höghastighetsmiljöer där anslutande sido-
gator har gc-trafik över mynningen kan kombi-
nationslösningar av olika tillfarter övervägas. 
Sidogatornas frånfarter anordnas så att körspåret 
för personbil anpassas till 30 km/tim. Primärvägs-
anslutningarna anpassas till låg hastighet i tillfart, 
men kan ha relativt rakt körspår i frånfart (se figur 
ovan). 

Ett annat exempel där kombinationslösningar 
kan övervägas är där landsbygdsvägar möter 
tätort. Den tillfart som kommer från landsbygd 
utformas avböjd med korsningskurva, medan 
övriga anslutningar utformas med symmetriska 
anslutningar.

Antal körfält
Antal körfält bestäms genom en körfältsanalys. 
Körfältsanalysens syfte är att bestämma antal 
körfält i tillfart, i cirkulation och i  frånfart.

Observera att ett körfält ger högre trafiksäker-
hetsstandard än två eller flera. Om gc-trafik före-
kommer i plan bör antalet körfält begränsas till ett 
i tillfart och ett i frånfart. Om detta inte är möjligt 
kan förskjuten gc-överfart (förskjuten cirka 50 m 
ut på länk) med signalreglering övervägas eller att 
helt signalreglerad korsning typ E väljs istället.

Belastningsgrad, andel stopp, fördröjning 
och kölängder bör beräknas för varje tillfart med 
exempelvis CAPCAL. I figur ovan till höger kan 
behov av två körfält i tillfart bedömas översiktligt. 

Ytan mellan de båda begränsningslinjerna i 
diagrammet anger ett område där ett körfält är 

tillräckligt av kapacitetsskäl (B < 0,8), men där två 
körfält kan vara lämpliga av framkomlighetsskäl 
(0,6 < B < 0,8)

Belastningsgraden för frånfarter bestäms 
som kvoten av aktuellt flöde dividerat med prak-
tisk kapacitet som är 1 500 f/h. Behov av mer än 
ett körfält i frånfart uppträder normalt bara om 
minst en tillfart behöver mer än ett körfält. Med 
två körfält i cirkulationen utformas rondellen ”ej 
överkörbar”.

En alternativ lösning för att minska belast-
ningen i tillfart och undvika två cirkulerande 
körfält kan vara att ordna fri högersväng. I sam-
manhanget är det viktigt att beakta såväl morgo-
nens som eftermiddagens trafiksituation, efter-
som trafikbelastningen kan vara helt olika. Där 
trafikbelastningen är hög rekommenderas därför 
körfältsanalys för såväl morgonens som eftermid-
dagens dimensionerande timtrafik.

Särskilt anordnat körfält för högersväng

Om cirkulationen har två körfält, kontrollera även 
frånfarternas belastning genom att jämföra aktu-
ellt flöde med praktiskt maxflöde för ett körfält, 
cirka 1 500 bilar/h. Använd samma krav på belast-
ningsgrad som för tillfart.

Vänster: Exempel på kombinationslösning. Höger: Översiktlig bedömning av antalet körfält i tillfart.
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Separering av gång- och cykeltrafik
Det är vanligt att separeringsformen varierar mel-
lan anslutande ben. Följande principer kan då till-
lämpas:

Personer med synnedsättning upplever det 
som ett problem att korsa körbanan intill cirkula-
tionsplatser då den diffusa ljudbilden gör det svårt 
att höra från vilket håll bilar kommer och om de 
stannar för att släppa över gående. Ju längre bort 
från cirkulationsplatsen som den synskadade 
korsar vägen desto lättare är det för den synska-
dade att bedöma annalkande fordon, vilket även 
är en fördel för barn. Nackdelar med att flytta bort 
övergångsstället från cirkulationsplatsen är att 

bilarnas hastighet är högre samt att gångvägen blir 
längre. God detaljutformning som ger en låg has-
tighet för bilarna samt tydliga gränsmarkeringar 
och riktningsgivare för synskadade är viktiga för 
att de ska kunna orientera sig, känna trygghet och 
kunna korsa körbanan säkert. 

huvudmått för en- och tvåfältiga cirkulationer 
framgår av VGU krav och råd.

utrymmesklasser för cirkulationsplatser fram-
går av figuren nedan. 

Lspec förväntas utnyttja hela körfältsbredden, 
dvs. det finns ingen körmån. Lspec utnyttjar också 
delar av rondellytan som därmed också ska vara fri 
från föremål, körvidd + 0,5 m, samt ha en stödkant 

Olika principlösningar för cykeltrafiken då 
den leds till cirkulationen. Se ovan när cykel-
trafik kan ledas i cirkulationen.

Olika principlösningar för cykeltrafiken vid större trafik-
flöden. Beakta även separeringsform över anslutande 
vägben.

utrymmesklass a

Utformning av körfältsbredd för 
cirkulationsplats beroende på utrym-
mesklass, fordonstyp m.m.

Lps vid vägren Lps utan vägren

utrymmesklass B utrymmesklass C utrymmesklass d

Lps vid vägren Lps vid vägren Lspec vid vägren
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som klarar trycket och skonar däcken på fordon 
med max last.

Rondell med förhöjd överkörbar yta konstrue-
ras så att släpet för typfordonet Lspec kan passera 
utan att fastna hängande över rondellen. 

Ytan bör förses med ett sådant material att den 
upplevs obekväm att köra på för personbilstrafi-
kanter. Kantstöd ska vara fasade med en höjd på 
cirka 40 mm för att minska risker för motorcyk-
lister och däcksskador samt för att undvika att 
personbilar genar.

Avböjning
Avböjning utförs genom att vägen utformas med 
en vänsterkurva eller «avböjning» före tillfarten. 
Normalt görs avböjningen så stor att tillfartens 
högra körbanekant förskjuts till förlängningen 
av tillfartens mittlinje. Vid tillfart i kurva med 
medelpunktsvinkel större än 5 gon behövs ej 
avböjning. I miljöer där cirkulationsplatsen inte 
kommer överraskande är avböjning ej nödvändigt. 

Gång- och cykeltrafik
Sedan principiell gc-lösning valts enligt ovan görs 
detaljlösning för gång- och cykeltrafiken.

Gc-passage kan ha passagen placerad på två 
principiellt olika sätt (se figur ovan). Alternativ 1, 
med väjningslinje efter gångpassage och cykelpas-
sage, med ett utrymme på 6 m, har följande skill-
nader jämfört med alternativ 2:

 ➤ Personbil ges möjlighet att först väja för 
eventuella gående och sedan utan att block-
era gc-överfarten vänta på lämplig lucka i 
cirkulerande trafikflöde.

 ➤ Bilist i frånfart kan släppa fram gående eller 
cyklist utan att stoppa cirkulerande trafik.

 ➤ Gångväg kan bli något längre.
 ➤ Synskadade och barn som är beroende av 
att kunna höra annalkande fordon föredrar 
att gångpassagen placeras så långt från 
cirkulationsplatsen. Där kan det även vara 
enklare att anvisa synskadade vinkelrät 
över anslutningen.

 ➤ Refugen kan behöva förlängas/breddas 
för oskyddade trafikanter, vilket i sin tur 
innebär mer ytkrävande trafiklösning. 
En bred refug kan innebära svårighet att 
åstadkomma körspår med tillräckligt liten 
radie för hastighetsanpassning av person-
bilstrafiken.

Gc-bana med enkelriktad cykeltrafik kan utfor-
mas som gångkorsning och cykelpassage eller med 
gångkorsning och cykelutsläpp.

Cykelutsläpp innebär möjlighet till bättre 
samspel men också större klämningsrisker. 
Genom att minska vägrenen i cirkulationen och 
därmed minska den tillgängliga vägbredden, kan 
inte cyklar köras om av större fordon. Lösningen 
kan utföras om inte antalet inkommande bilar och 
cyklister är stort. 

Cykel på vägbana och gående på gångbana kan 
utformas med gångkorsning och cykelpassage 
eller med gångkorsning och cyklister i blandtrafik, 
se figur på sid 103.

Blandtrafik utformas normalt även genom cir-
kulationsplatsen. Vägrensbredden minskar, så att 
inte cyklister kan köras om av stora fordon, den 
ska dock vara så bred så att gående kan färdas där.

Ovan: Avböjning av tillfart.

Höger: Väjningslinje efter resp. före övergångs-
ställe och cykelpassage.
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Vägrenen minskar i bredd.

Tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga
De synskadade som har för avsikt att korsa cirku-
lationsplatsens väg-/gatuanslutning, har ofta svå-
righeter att avgöra i vilken riktning fordon, som 
nalkas eller befinner sig i cirkulationen, avser att 
fortsätta. Ju längre bort från cirkulationsplatsen 
som den synskadade korsar vägen desto lättare 
är det för den synskadade att bedöma annalkande 
fordon, vilket även är en fördel för barn. Nackdelar 
med att flytta bort övergångsstället från cirkula-
tionsplatsen är att bilarnas hastighet är högre samt 
att gångvägen blir längre. God detaljutformning 
som ger en låg hastighet för bilarna samt tydliga 
gränsmarkeringar och riktningsgivare är därför 
viktigt för att den synskadade ska kunna orientera 
sig, känna trygghet och kunna korsa körbanan. 

Där så är möjligt bör planskild korsning anord-
nas för dem. Om planskild korsning inte är möjlig 
ska: 

 ➤ Enfältiga till- och frånfarter eftersträvas.
 ➤ Cirkulationsplatsen dimensioneras för 30 
km/h.

 ➤ Gångpassagerna görs korta. Körfälten görs 
inte bredare än vad som erfordras för de 
fordon man dimensionerar för.

 ➤ Kanten mot körbanan markeras med låg 
kantsten, vinkelrätt mot gångpassagen.

Generellt bör även följande eftersträvas:

 ➤ Att anlägga mittrefuger så att man kan klara 
gångpassagen i två etapper.

Generellt kan även följande övervägas:

 ➤ Ge ledning fram till gångpassagen genom 
kant, taktila plattor eller akustisk ledfyr.

 ➤ Ge ledning över gångpassagen genom led-
fyr, riktningsgivande kant eller räcke även i 
mittrefug.

 ➤ Den kantsten som anläggs vinkelrätt mot 
gångpassagen bör vara 6–8 cm hög. En 
90–100 cm bred nivåfri kant ska också fin-
nas för rörelsehindrade. 

Trafiköar, refuger och visuell ledning
Utformningen av till- och frånfarterna innebär 
även att ställningstagande görs av storleken på 
refuger. Stora refuger anordnas för att ge skydd åt 
korsande gc-trafik, som därmed får möjlighet att 
passera anslutningen i etapper. Stora refuger kan 
bidra till att minska hastigheten före gc-passage. 
För dimensionering av refuger.

Refugernas storlek anpassas till rondellens 
storlek i syfte att tydliggöra cirkulationsplatsens 
funktion, så att trafikanterna tidigt kan upptäcka 
och förstå korsningen och anpassa hastigheten. 
Utformningen syftar också till att anvisa ett riktigt 
körsätt genom korsningen. 

Cirkulationsplatser med delvis eller helt över-
körbara rondeller, där dimensionerande fordon 
och körsätt erfordrar stort utrymme, kan anläggas 
utan refuger i trafikön mellan till- och frånfart. 

Förhöjda refuger gör mötet med cirkulationen 
tydligare och kan ge intrycket av att vägen smalnar 
av, vilket kan medverka till att trafikanterna sän-
ker hastigheten. Refuger med planteringsytor som 
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sträcker sig ut från cirkulationen annonserar och 
förstärker cirkulationen särskilt tydligt. Förhöjda 
refuger har visuellt värde i både sommar- och vin-
terväglag.

Rondellutformning/överkörbara ytor
Förhöjningen av rondellen får vara högst 0,10 m 
med hänsyn till sidobalkens frigång hos Lspec. Det 
är viktigt att även beakta att cirkulationen kan ha 
tvärfall och därmed bidra till att ytterligare mins-
ka frigången. Överkörbara ytor erfordrar minst 4 
cm:s höjd för att personbilsförare ska undvika att 
gena. Fasat kantstöd ska användas.

Fordon som genar över vägbanekanter bryter 
sönder beläggningskanten och sprider ut grus på 
vägbanan. Vägbanekanter och rondell bör därför 
utföras med kantsten eller motsvarande så att de 
tål överkörning med tunga fordons bakhjul, utan 
att bildäck eller kant skadas. Fasad kantsten ska 
användas när det är granit, ”rondellstödet” är en 
utmärkt kantstödsvariant för rondellen.

Även vägbanekanterna kan göras förhöjda och 
överkörbara, t.ex. för att tvinga fram små radier 
för personbils körspår.

Den överkörbara ytan bör utföras förhöjd över 
eller i lutning mot angränsande körfält, samt i ett 
avvikande material för att cirkulationen ska bli 
tydlig.

Överkörbara ytor i anslutning till övergångs-
ställe kan medföra svårigheter för synskadade att 
förstå riktningsanvisning vid korsning av anslu-
tande väg/gata, eftersom flera olika ytor behöver 
tolkas. 

Ytorna kan beläggas med ett avvikande mate-
rial för att förtydliga cirkulationen eller med ett 
material som försvårar för fotgängare och cyklis-

ter att beträda ytan och på så sätt styra dem bort 
från övrig trafik.

Sikt
I cirkulationen ska trafikanten ej hindras från 
att se framförvarande fordons bromsljus, vilket 
medför vissa begränsningar i höjd vid utformning 
av rondellen. För cirkulationsplatsens funktion 
är det även viktigt att inkommande fordonsförare 
kan se körriktningsvisare på de fordon som föra-
ren kan komma i konflikt med. Detta ger inkom-
mande trafikanter möjlighet att planera sin kör-
ning och slippa plötsliga inbromsningar.

Trafikdelartavlor kan placeras på låg höjd för 
att öka synbarhet och för att förbättra sikten för 
gående och cyklister.

Oeftergivliga föremål 
För placering av oeftergivliga hinder finns krav i 
VGU krav. 

Säkerhetszoner anpassas till VR i till- och från-
farter. Exempelvis om tillfarten har hastigheten 
80 km/h som därefter skyltas ned till 60 km/h för 
att sedan vara dimensionerad för 40 km/h i tillfar-
ten, kan säkerhetszonen successivt minskas.

Vägmärken
En tydlig och trygg trafikmiljö bör skapas med 
fysiska åtgärder och en medveten gestaltning för 
att minimera behovet av vägmärken. I rondellen 
och i cirkulationsplatsens omedelbara närhet 
bör användningen av stolpar och master mini-
meras. Skyltars storlek och placering bör särskilt 
studeras. I tätare stadsbebyggelse kan exempel-
vis användning av vägmärken i understorlekar 
användas.

Vägbanekanterna i korsningskurvor och rondell bör utfö-
ras med kantstöd.

Vägbanekanterna i korsningskurvornas innerradier kan 
göras förhöjda och överkörbara.
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ringstavla användas. Vid tvåfältiga tillfarter kan 
körfältsvägvisare övervägas. Frånfarter förses i 
första hand med vägvisare på refugspets. Följ de 
nya reglerna för vägvisning. 

Vägmarkering
Körfältspilar bör om möjligt undvikas pga. risken 
att fordonsförare gör vänstersväng före rondel-
len. Normalt ska cirkulationsplats dimensionerad 
för mer än ett körfält ej förses med körfältslinje i 
cirkulationen. Följ de nya reglerna för vägvisning.

Undantag kan behöva göras t.ex. om: 

 ➤ minst två körfält erfordras och del av cirku-
lationen behöver avsättas som busskörfält,

 ➤ minst två körfält erfordras och särskild väg-
visning erfordras för att cirkulationsplatsen 
ska få en god funktion, eller

 ➤ tre eller flera cirkulerande körfält erfordras.

Tvåfältiga cirkulationsplatser utan körfältslinje 
bör utformas så att två Lps, alternativt Lps och P 
ryms samtidigt. Om körfältslinje ändå utförs bör 
normalt förekommande fordon rymmas inom 
sina respektive körfält. 

Ett spärrområde istället för, eller i kombina-
tion med, smala refuger ger aldrig samma has-
tighetsdämpande och styrande effekt som breda 
refuger och smal vägbana. Refugerna kan förses 
med vägmarkering utanför körbaneytorna. Väg-
rensmarkering kan utföras längs korsningskur-
vorna och med en vägrensbredd på 0,25 m.

Belysning 
Cirkulationsplats ska alltid förses med belysning.
Liksom i övriga komplicerade trafikmiljöer ska 
trafikanternas behov av en funktionell och säker 
belysning vara dimensionerande. 

Ljussättning är en viktig del av gestaltningen. 
Nattetid och under den mörka årstiden kan stora 
delar av den övriga gestaltningen, som syftar till 

att annonsera och tydliggöra cirkulationsplatsen, 
vara svår att upptäcka och tyda. Då är belysning 
av cirkulationsplatsen med gatubelysning och 
eventuell effektbelysning av stort värde. Eventuell 
effektbelysning bör dock planeras och anläggas 
på ett sådant sätt att den i mörker eller regn inte 
bländar eller kan förväxlas med andra fordon. 

Medveten placering av gatubelysning och 
annan belysning ger information om vägens angö-
ring mot cirkulationsplatsen, förtydligar cirkula-
tionen och ger information om inkommande och 
utgående vägar. Vid planering av belysning ska 
helhetsintrycket av stolpar och master från belys-
ning och vägmärken beaktas.

För stora cirkulationsplatser i storskalig tät-
ortsmiljö eller i landsbygdsmiljö kan högmaster 
eller annan belysning anordnas som riktas mot 
rondellens ytterkant. Trafikanterna blir tidigt 
uppmärksammade på cirkulationsplatsen och de 
får tydlig anvisning om fortsatt färdväg.

Belysningen ska vara minst lika god för cir-
kulationsplatsen som för anslutande vägben. 
Belysningsmaster ska vara eftergivliga om de 
inte skyddas av räcke eller placeras klart utanför 
säkerhetszonen.

Vegetation/terrängmodellering
Terrängmodellering kan nyttjas för att styra tra-
fikantens blick mot cirkulationsplatsen, samt 
anvisa trafikanterna ett riktigt körsätt genom cir-
kulationsplatsen.

Vegetation utgör tillsammans med terrängmo-
dellering gaturummets väggar och förtydligar det 
inre gatu-/vägrummet. Vegetation kan också bidra 
till att ge signaler om vägens och cirkulationsplat-
sens utformning. Vid gestaltning med vegetation 
krävs stora volymer grönska, då trafikanten rör 
sig i ett storskaligt rum och upplever omgivningen 
under rörelse. Träd utmed korsande vägar annon-
serar platsen och korsningen. 
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Materialanvändning
Ytskiktens utformning, material och kontraster 
dem emellan styr hur trafikanten upplever gatu-
miljön och i förlängningen hur denne agerar. 
Material kan förtydliga gatans olika funktioner. 
Materialvalet bör ske med hänsyn tagen till 
omgivning och funktion.

Valet av material är viktigt på överkörbara ytor 
i rondellen och i cirkulationsplatsens till- och 
frånfarter så att trafikanläggningen tål de trafikrö-
relser som kan förekomma. Materialvalet är även 
viktigt för att tydliggöra rondellens och övriga 
refugers ytterkanter genom att de har en tydlig 
kontrast mot körytorna.

Åtgärder i samband med byggnation
Vid ombyggnader och förändringar av befintlig 
trafikmiljö sker ofta olyckor strax efter eller under 
den närmaste tiden efter att åtgärden genomförts. 
Anledningen kan vara att trafikanter som vanligt-
vis färdas genom korsningen inte inser att kors-
ningen byggts om. Tillfälliga åtgärder från den 
tid då trafikanläggningen tas i bruk och minst tre 
månader framåt bör övervägas.

Konstruktionsgång
Nedan följer ett antal exempel på konstruktions-
gång för utformning av cirkulationsplatser med 
olika förutsättningar. Metoden är manuell med 
hjälp av tabeller/diagram.

Exempel 1
Exemplet avser en 4-vägskorsning med avböjda 
tillfarter enligt principlösning D3 och anslutande 
vägar på raklinje i 90 graders vinkel. Inga gc-åtgär-

der erfordras. Vägmarkeringsklass är S0,10N. Tra-
fikmängderna medger ett körfält i cirkulationen. 

För exemplet gäller följande krav:
krav 1. Utformningen ska medge utrymmes-

klass A för typfordon boggibuss, Bb, och lastbil 
med påhängsvagn, Lps. 

krav 2. Utformningen ska medge minst utrym-
mesklass D för typfordon specialfordon, Lsp. Se 
avsnitt 7.2.

krav 3. Korsningskurvornas utformning samt 
placering och storlek av rondellen ska hindra att 
typfordon personbil, P, kan köra genom cirku-
lationsplatsen med högre hastighet än 50 km/h 
eftersom inte gc-passage finns. 

Konstruktionsgång:
1. Bestäm Rondellradie samt ytterradie. 

Utrymmesklass A för typfordon Bb innebär en 
radie på 13 m för bussens bakaxelmitt.

Radien Ri = 13 – 2,6 / 2 = 11,7 m. 
Rondellradien Rr blir Ri – 0,4 m (körmånen/2) 

= 11,3 m. 
Körspårets ytterradie, Ry, blir 16,9 m för Bb (se 

diagram ovan). Cirkulationens ytterradie, Rc, blir 
då detta mått + 0,4 m (körmånen/2) =17,3 m.

Beräkna därefter vilken innerradie Ri Lps 
fordrar (diagram ovan), i detta fall blir det 10,4 m. 
Med körmån blir Rr 10,0 m.

Utrymmesklass D för typfordon Lspec kontrol-
leras. Vid utrymmesklass D sätts körmånen till 0 
m, dvs. Ry = 17,3 m vilket ger Ri = 8,2 m. 10,0 – 8,2 + 
0,5 (extra hinderfri zon) = 2,3 m innanför rondel-
lens yttre kant måste vara fritt från föremål.

2. Rita upp körbanekanter på inkommande 
vägar.

Ytterradie (Ry) som funktion av innerradie (Ri) för Lps, 
Bb och Lsp exklusive körmån vid 90° cirkulation till 
vänster.
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3. Rita rondellens radie, Rr, och körbanebredd, 
B = Rc – Rr, i cirkulationen. Medelpunkten läggs i 
skärningspunkten för vägarnas mittlinjer.

4. Bestäm om tillfarten ska ha avböjning 
och hur stor den ska vara. Avböjningens storlek 
bestämmer läget för mittkurvans medelpunkt, 
Rm. I figuren nedan är avböjningen lika stor som 
ett körfälts bredd, dvs. 3,5–3,75 m.

Rm bestäms utifrån figur ovan. Generellt adde-
ras 5–10 gon till korsningsvinkeln då avböjning är 
lika stor som ett körfälts bredd.

Mittkurvans medelpunkt är skärningen med 
radien = Rc+∆Rm+Rm från rondellens medel-
punkt och en linje på avståndet Rm + ∆Rm från 
vägens mittlinje (∆Rm är mittkurvans inryckning 
med hänsyn till klotoider i korsningskurvan. Den 
är approximativt L2 / (24 · Rm) där L är klotoidens 
längd, dvs. L = A2 / Rm. Med A = 12 och Rm = 15 blir 
∆Rm ≈ 0,26. Om istället cirkelelement används i 
anslutning till Rm kan ∆Rm sättas till cirka 0,3 m).

5. Bestämning av körbanebredden i tillfart 
samt placering av körbanekanter in mot cirkula-
tionen och anslutning av tillfarten mot vägen

Körbanebredden, Bt, i tillfartens mynning 
bestäms enligt VGU krav och råd. I en tvåfältig 
tillfart är varje körfälts bredd = Bt/2.

De linjer som beräknas är höger körbanekant, 
som även utgör kant för vägrensmarkeringen, 
samt mitten på trafiköns begränsningslinje på 
vänster sida om körbanan. Till körfältsbredderna 
i tillfarten läggs därför halva bredden på trafiköns 
begränsningslinje (markeringsbredden) vid 
beräkning av trafikön. På samma sätt beräknas 
trafiköns begränsningslinje mot cirkulationen på 
halva markeringsbredden utanför körbanebred-
den B.

Tillfartens vänstra körbanekant bör i sin för-
längning tangera rondellen eller hamna utanför. 
För att vara vägledande bör längden för elementet 
med radie RBt vara så långt att avböjningen för 
vänster körbanekant blir minst 1 m. Tillfartens 
avböjning bör vara 5–10 gon. Körfältsbredd på 
anslutande väg bör vara minst 3,5 m. 

Tillfartens körbanekanter ansluts mot vägens 
körbanekanter med stora radier. I tvåfältiga till-
farter kontrolleras att körbanebredden är minst 
7,0 m cirka 30 m före väjningslinjen.

6. Bestäm körbanebredd i frånfart och anslut-
ning av frånfart mot vägen. De linjer som beräknas 
är motsvarande som för tillfarten, se punkt 5.

Bestäm körbanebredd, Bf, i frånfartens myn-
ning. I tvåfältig frånfart är varje körfälts bredd 
Bf/2. Frånfartens vänstra körbanekant bör i sin 
förlängning tangera rondellen.

Cirka 30 m in i frånfarten bör en enfältig från-
fart ha minst 3,5 m körbanebredd och en tvåfältig 
minst 7,0 m bredd.

Frånfarten utformas med stor radie, minst 
150–250 m.

Trafiköns bredd ska vara ≥1,2 m för att ”trafik-
delartavla” ska få plats samt att detta kommer i 

Vänster: Rm bestäms. Bestämning av körbanebredden i till-
fart samt placering av körbanekanter 
in mot cirkulationen.

Tillfartens körbanekanter 
ansluts mot vägens körba-
nekanter.
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ten till cirkulationen.

Anslut frånfartens körbanekanter till vägens 
körbanekanter med stora radier. Utspetsning av 
två körfält bör göras på cirka 130 m längd, mätt 
från mynningen.

7. Anslut de anslutande vägarnas vägbanekan-
ter.  I korsningskurvorna behöver vägrenar inte 
vara bredare än 0,25 m. 

Utjämning mellan olika vägrensbredder utförs 
mjukt och med radier som motsvarar körbanekan-
ternas radier.

Utrymmesklass B medför ingen extra bredd 
utanför körbanan för vägrenar. Däremot behövs 
0,25 m extra bredd mot kantstenar med skarp kant 
utan vägmarkering i rondell, innerkurvor och tri-
angelrefuger.

8. Rita refugerna. Ingen del får ligga närmare 
trafiköns kantmarkering än 0,4 m av drifttekniska 
skäl. Refugspetsar avrundas med minst R = 0,5 m.

9. Rita vägmarkeringar och placering av väg-
märken, ange deras lägen i förhållande till den 
geometriska måttsättningen.

Ange lämpliga lägen för vägmärken i korsning-
en med hänsyn till det minsta siktområdet enligt 
kapitel 6.

10. Höjdsätt cirkulationsplatsen. Kontrollera 
att frigången blir tillräcklig för fordon som kom-
mer att gränsla rondellen.

Exempel 2
Exemplet avser en 4-vägskorsning med symme-
triska till- och frånfarter enligt principlösning 
D1 och anslutande vägar på raklinje i 90 graders 
vinkel. Inga gc-åtgärder erfordras. Vägmarke-
ringsklass är S0,10N. Trafikmängderna medger ett 
körfält i cirkulationen. 

Principlösning D1 med symmetriska kors-
ningskurvor förutsätter att inga gående eller 
cyklister ska korsa tillfarterna i plan eftersom 

utformningen medger relativt höga fordonshas-
tigheter. Typen används framför allt i tätorters 
ytterområden och kan kombineras med någon 
eller några anslutningar med böjda tillfarter och 
standardkorsningskurvor (D3) om större hastig-
hetssänkning önskas. 

Konstruktionsgång:
1. Bestäm utrymmesklass
2. Bestäm hastighetsstandard
3. Rita kör- och vägbanekanter utanför cirku-

lationen
4. Rita rondellens och cirkulationens radier. 

Välj körspårets innerradie Ri utifrån tillgängligt 
utrymme och önskad hastighetsstandard. Kör-
spårets ytterradie, Ry, bestäms. För att få fram 
rondellradien, Rr, dras körmånen från Ri. För att 
få fram cirkulationens ytterradie, Rc, läggs kör-
månen till Ry. Skillnaden mellan Rc och Rr utgör 
cirkulationens bredd B. 

5. Rita korsningskurvan för tillfarten genom 
att tangera en stor radie, cirka 150 m mellan kör-
banans kantlinje och rondellen. Anslut kantlinjen 
till cirkulationens ytterradie Rc med en radie som 
ger en båglängd på cirka 10 meter, Rm ≈ 15 m.

Rita korsningskurvan för frånfarten genom att 
tangera en stor radie, minst 50 meter, mellan cir-
kulationens ytterradie, Rc, och körbanans kant-
linje på anslutande väg. 30 meter in i frånfarten 
bör körbanebredden vara minst 3,5 meter.

6. Rita in personbilens körspår för att kontrol-
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lera hastighetsstandarden. Om utformningen 
medger för stora körspårsradier väljs antingen 
större rondellradie, Rr, eller mindre radie på kors-
ningskurvan i tillfarterna.

7. Rita trafiköarna/refugerna. I tillfarten bör 
körfältsbredden vara minst 3,5 meter. Bredden på 
tillfarten, Bt, framme vid cirkulationen bestäms 
enligt VGU krav och råd. Tillfartens vänstra kör-
banekant bör i sin förlängning tangera rondellen.

Bestäm körbanebredd, Bf, i frånfartens myn-
ning enligt VGU krav och råd. Frånfartens vänstra 
körbanekant bör i sin förlängning tangera rondel-
len. Cirka 30 m in i frånfarten bör en enfältig från-
fart ha minst 3,5 m körbanebredd.

Trafiköarna avgränsas med vägmarkering mot 
cirkulationen på avståndet Rc från rondellens 
mittpunkt.

Refugerna placeras innanför vägmarkeringen 
på avståndet >0,2 meter från närmaste marke-
ringskant. Refugspetsarna avrundas med minst 
0,5 meters radie. Refugerna bör inte beräknas för-
rän eventuell kontroll av utformningen gjorts med 
körspårsprogram enligt punkt 9 och eventuella 
justeringar gjorts.

8. Konstruera vägrenar. Utanför cirkulatio-
nens ytterradie anläggs en 0,25 meter bred vägren 
för vägrensmarkeringen mellan tillfarten och 
frånfarten. Vägbanekanten utspetsas mjukt mot 
tillfartens resp. frånfartens vägbanekant med 
radier som motsvarar körbanekantens radier.

9. Kontrollera utrymme för dimensionerande 
fordon. Med körspårsprogram kan cirkulations-

platsens utformning testas angående framkomlig-
het för stora fordon. Efter en eventuell justering 
av utformningen bör även test av personbilshas-
tigheterna enligt punkt 6 göras så att inte den 
dämpande effekten försämrats.

Exempel 3
Exemplet avser en cirkulationsplats med prin-
ciplösning D4 med gatuanslutningar. Gående 
eller cyklister förutsätts korsa tillfarterna i plan. 
Anslutningarna är utan vägrenar.

Konstruktionsgång:
1. Bestäm hastighetsstandard (30 km/tim.).
2. Rita körbanekanter utanför cirkulationen.
3. Rita rondellens och cirkulationens radier. 

Välj rondellradie och cirkulationens ytterradie 
efter dimensionerande fordon samt tillgängligt 
utrymme på platsen.

4. Rita gc-banor samt triangelrefuger, och jus-
tera vägbanekanter så att kanalbredden blir 3,5 m. 
Refugens smalaste del i anslutning till övergång-
ställe bör vara minst 2,0 m.

5. Rita korsningskurvorna. De utgörs av cir-
kelbågar som binder samman körbanekant och 
cirkulationens yttre kant. Korsningskurvan ska 
tangera cirkulationens yttre kant.

6. Rita in personbilens körspår för att kontrol-
lera hastighetsstandarden. Om utformningen 
medger för stora körspårsradier väljs antingen 
större rondellradie Rr eller mindre radie på kors-
ningskurvan i tillfarterna. 

7. Kontrollera utrymme för dimensionerande 

Exempel 3 steg 3: Rita rondellens och 
cirkulationens radier.

Steg 4. Rita gc-banor samt triang-
elrefuger Tillfartens körbanekanter 
ansluts mot vägens körbanekanter.

Steg 5. Rita korsningskurvorna.
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fordon. Med körspårsprogram kan cirkulations-
platsens utformning testas angående framkomlig-
het för stora fordon. Efter en eventuell justering 
av utformningen bör även test av personbilshas-
tigheterna enligt punkt 6 göras så att inte den 
dämpande effekten försämrats.

Korsning med dropprefug
Korsning med dropprefug utgör alternativ till A-, 
B- och C-korsning på sekundärvägen i ”vanlig” 
ruterkorsning. Korsningstypen kan också komma 
till användning i exempelvis en gatukorsning där 
man i en riktning vill hindra trafik att gå rakt fram.

I trafikplats med halvt klöverblad kan på 
samma sätt cirkulationsplats anordnas på motsva-
rande plats som där droppen finns.

I befintliga ruterkorsningar är droppenen en 
lämplig åtgärd då problem föreligger med säker-
het och/eller kapacitet i rampernas anslutning till 
sekundärvägen.

Droppe har nackdelen att sekundärvägens 
genomgående trafik måste minska sin hastighet 
genom korsningen med ökande fördröjningar, 
högre fordonskostnader och ibland högre emis-
sionsnivåer som följd. Å andra sidan innebär drop-
pen en stor fördel ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Främst skadeföljden är sannolikt väsentligt lägre 
jämfört med korsningstyperna A–C. I sekundär-
vägskorsningarna inträffar ju merparten av de 
olyckor som sker i trafikplatser.

Utformningen består av ett huvudmått nämli-
gen förhållandet mellan längd och bredd på drop-
pen, L / (2 · R)-måttet. Detta mått bör vara cirka 

2 för att ge en hastighetsdämpning enligt villkoret 
R1 ≤ R2 ≤ R3.

R3 = 100 m ger hastigheter kring V = 50 km/h 
och R3 = 50 m kring V = 30 km/h. Bivillkoret är 
att dimensionerande fordon ska ha erforderligt 
utrymme.

Små radier på droppen, R<11, meter bör endast 
användas vid utrymmesbrist. Detta erfordrar nor-
malt att droppen ges en överkörbar yta, se figur. 
Den överkörningsbara delen ges samma utform-
ning som vanliga cirkulationsplatser.

För att främja siktförhållandena i droppen 
bör fordonen på huvudvägens avfartsramp före 
anslutningen komma upp i samma höjdnivå som 
droppkorsningen. Broräcket bör utformas så att 
sikten mot sekundärvägen ej försämras.

För att göra trafikanterna på sekundärvägen 
uppmärksamma på korsningen måste siktlinjen 
genom droppkorsningen brytas. Detta görs på 
samma sätt som för cirkulationsplats.

Tvärfall anordnas på samma sätt som för cirku-
lationsplats.

Vid droppe bör stor omsorg ägnas åt vägvisning 
så att den trafik, som kommer från huvudvägens 
avfartsramp och ska svänga till vänster på sekun-
därvägen inte blir vilseledd (se figur på motstå-
ende sida). Droppen bör regleras från två håll med 
väjningsplikt som vid en cirkulationsplats, men 
får ej förses med märket D3 Cirkulationstrafik. 
För att minska risken för att trafikanter ska svänga 
till vänster vid rampanslutning bör dropprefugen 
förses med märket D1-2 Påbjuden körriktning 
höger.

112

Dropprefugens utformningskriterie L 
/ (2 · R) = cirka 2.

Droppens geometriska utformning 
för att ge en god hastighetsprofil, R1 
≤ R2 ≤ R3.

Exempel på överkörningsbar del av 
droppen.
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Vägmarkering utförs på samma sätt som för 
cirkulationsplats.

Drift och underhåll försvåras ej av en dropput-
formning. Utformningen gör att både snöröjning 
och gatsopning fungerar bra.

De två typlösningar för gc-trafik som finns är 
antingen separat gc-bana eller cykelbana som leds 
in på körbana samt separat gångbana. Vid låga 
gång- och cykelflöden behövs ingen särskild gc-
anordning. Se även gc-lösningar för cirkulations-
platser.

Konstruktionsgång för droppkorsning vid tra-

fikplats av rutertyp:
1. Cirkelbågarna som utgör dropprefugens 

”cirkulationsdel” bör placeras så att hela droppre-
fugen får plats utanför brobananför att undvika en 
onödigt bred brobana.

Cirkulationens mittpunkt (för Ry och Ri) 
placeras där sekundärvägens mittlinje korsar för-
längningen av rampernas vänstra körbanekanter 
(i färdriktningen). Rita en cirkel med radien Ry, 
streckade linjen i figuren, och placera denna cirkel 
i korsningen så att den upptar lika stora utrymmen 
i varje kvadrant. Avfartsrampen och påfartsram-
pen placeras så att centrumlinjen för cirkeln tang-
erar den vänstra sidan. Huvudvägens avfartsramp 
utformas lämpligen med en vänsteravböjning för 
att åstadkomma en hastighetsdämpning.

I övrigt bör droppens cirkulation placeras 
så att cirkeln med radien Ry upptar ungefär lika 

Steg 1. Dropprefugens och cirkulationens placering. Steg 2. Utformning av dropprefug med elementen R och 
5 · R.

Vänster: Vägmärken och 
vägvisningen i droppe.

Ovan: Två gc-lösningar för 
droppe. T.v. separerad lös-
ning och t.h. leds cykeltra-
fik in på vägbanan genom 
droppkorsningen.

113
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utrymme inom varje kvadrat.
2. Utformningen av dropprefugen görs genom 

att en kontrakurva med en radie som är 5 gånger 
så stor som dropprefugens radie placeras så att 
den tangerar dropprefugens cirkelbåge samt 
sekundärvägens mittlinje eller kanten på mittre-
fugen, om sådan finnes. Förhållande L / (2 · R) ska 
vara cirka 2.

3. För utformning av körbanekant utmed en 
dropprefug sker uppritningen av körspår i körs-
pårsprogram VU PC 2 eller motsvarande mjuk-
vara. I figuren har körspåret placerats så att det 
dimensionerande fordonet färdas så nära dropp-
refugen som möjligt. Yttre körbanekanten utfor-
mas sedan utefter körspåret, efter det att körmån 
och eventuellt kantstenstillägg adderats till erfor-
derlig körfältsbredd på motsvarande sätt som för 
cirkulationsplatser.

4. Utformning av korsningskurvorna i drop-
pens till- och frånfarter. Detta görs enligt som för 
cirkulationsplatser. Om inte sekundärvägens res-
pektive huvudvägens avfartsramp får tillräcklig 
hastighetsdämpning på grund av möjligt körspår 
och vägarnas profil görs droppens tillfarter vän-
steravböjda. 

5. Utformning av rampernas vänstra körbane-
kanter.

Utformningen av rampernas vänstra körba-
nekanter i körriktningen görs genom att utforma 
dessa på samma sätt som en trafikö i en vanlig cir-
kulationsplats. Tillfartens bredd och anpassning 
till dimensionerande fordon blir då den rätta.

Körspåret som körbanans yttre kant utformas efter.
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enSkILda anSLutnInGaR
Enskilda anslutningar är indelade i följande typer, 
se även VGU Råd 4.1.7.1:

typ a1. Anslutning med ÅDT-DIM>100.
typ a2. Anslutning av ägoväg för traktortrafik.
typ a3. Anslutning till högst fem tomter för 

enstaka större fordon som exempelvis sopbil och 
slamsugningsbil.

typ a4. Anslutning till mer än fem bostads-
fastigheter och med ÅDT-DIM<100.

typ a5. Anslutning med utrymmeskrävande 
fordon, t.ex. skogsbilväg.

Typ A utformas som vanlig korsning.

Typ A2, A3 och A4
Anslutningstyperna bör detaljutformas enligt 
figur och tabell nedan.

typ a2 typ a3 typ a4

R 4 4 10

K (m) 6,0 3,5 ≥ 3,5

Utformning av anslutningstyp A2, A3 och A4

Vatten ska ej rinna ut på allmän väg. Anslutningen 
bör beläggas minst 5 m in från den allmänna vägen, 
om denna är belagd, för att förhindra att grus mm 
dras in på den allmänna vägen.

Vid anslutning av virkesavlägg (dvs. en kort 
vägstump vid vilken virke omlastas från traktor 
till bil) till allmän väg med VR ≤ 70 och ÅDT-0 < 
500 bör en utformning enligt ovan användas.

Typ A5 
Utformning enligt figurer ovan bör användas om 
den allmänna vägen är 4,0 m eller bredare. Vid 
smalare allmän väg bör Skogsstyrelsens anvis-
ningar tillämpas.

Mått (m) anslutningsvinkel (gon)
80 90 100 110 120

A 27 28 29,5 31,5 34

B 27 28,5 30 32 34,5

C 34,5 32 30 28,5 27

D 6,4 7 8,4 9,6 27

E 13,4 11 8,4 7,5 11,6

F 24,2 21 18,5 16,7 15

Utformning av anslutningstyp A5, se även figur ovan.

Vatten ska ej rinna ut på allmän väg. Anslutningen 
bör beläggas minst 1 m in från den allmänna vägen, 
om denna är belagd, för att förhindra att grus m.m. 
dras in på den allmänna vägen. Lutar anslutning-
en mot den allmänna vägen bör beläggningen vara 
10 m.

Utformning av virkesavlägg. Utformning av anslutningstyp A5, se även tabell nedan.
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Fördjupad kunskap finns i avsnittet om Busshåll-
plats i den Kommunala VGU-guiden. 

BuSShÅLLpLatSeR
Lokalisering av hållplats sker med utgångspunkt 
från bussresenärernas behov, möjligheterna att 
skapa goda gång- och cykelförbindelser till och 
förbi hållplatserna samt sikten och tillåten hastig-
het på huvudvägen. 

En hållplats medför att trafikrytmen förändras 
på vägen före och efter hållplatsen. Den påverkade 
vägsträckans längd, hållplatsens influensområde, 
bestäms av bussarnas retardations- och accelera-
tionssträckor. I en tätort på vägar med VR≤ 50 km/
tim är influensområdet upp till cirka 200 meter, 
medan det är betydligt längre i landsbygdsmiljö, se 
Begrepp och Grundvärden. Trafikförhållandena 
inom hållplatsens influensområde karaktärise-
ras av fler omkörningar och en koncentration av 
gående längs och tvärs vägen. 

Risk för allvarliga olyckor, inte minst med 
skolbarn, finns speciellt när avstigande ska korsa 
vägen framför eller bakom bussen på vägar med 
hög tillåten hastighet. Placering och utformning 
av busshållplatser är då särskilt viktig liksom sikt-
möjligheterna och möjligheterna att korsa vägen 
i två steg.

Busstrafiken ska vara användbar för personer 
med funktionshinder och för barn. Det ger krav på 
anslutningsvägar, val av hållplatstyp, utformning 
av plattformar och utrustning vid hållplatsen. 

Kollektivtrafikens framkomlighet ska priori-
teras vilket påverkar såväl väg- och gatuutform-
ningen som valet av hållplatstyp.

Vid all planering och projektering som berör 
busstrafiken är det viktigt att utformningen sker i 
samråd med trafikhuvudmannen. 

Dubbel stopphållplats (timglashållplats)

Fördelar:

 ➤ Ger mycket hög trafiksäkerhet i samband 
med av- och påstigning.

 ➤ Dubbel stopphållplats har normalt en 
trafiklugnande effekt. Den kan förstärkas 
genom hastighetsdämpande åtgärd vid 
eventuella gångpassager. 

 ➤ God komfort för passagerarna då dessa inte 
utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan.

 ➤ Bussen kan lätt angöra med alla dörrarna 
nära intill kantstödet. 

 ➤ Plattformsområdet blir normalt ganska 
brett, vilket medger bra plats för väder-
skydd, väntande bussresenärer och passe-
rande gång- och cykeltrafikanter.

 ➤ God framkomlighet för buss och kort håll-
platsuppehåll.

 ➤ Hållplatsen blir tydlig för såväl bussresenä-
rerna som övriga trafikanter.

 ➤ Ingen risk för felparkerade bilar på håll-
platsområdet.

Nackdelar:

 ➤ All annan trafik måste vänta medan bussen 
står vid hållplatsen.

 ➤ Viss risk kan finnas vid möte och omkör-
ning cyklist/personbil.

 ➤ Vid brantare lutning än 2 % ökar risker och 
olägenheter vid halt väglag.

 ➤ Vid omfattande busstrafik i båda riktning-
arna kan bussarna störa varandra.

Dubbel stopphållplats, som bara ska användas i 
tätort, ger god trafiksäkerhet och bra bussfram-
komlighet och kan därför användas där man 
prioriterar dessa egenskaper. Det är ofta lämpligt 
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117att använda hållplatstypen vid platser där många 
oskyddade trafikanter förekommer, särskilt om 
det bland dessa finns barn, äldre och funktions-
hindrade. Hållplatstypen är särskilt lämplig att 
använda i lokalnätet där trafikanterna normalt 
har god lokalkännedom.

Dubbel stopphållplats kan med fördel använ-
das på gator med VR30, men också på gator med 
VR40.

Hållplatstypen lämpar sig väl som hastighets-
dämpande åtgärd. 

Flera stopp- och klackhållplatser efter var-
andra bör undvikas då det kan leda till olämpliga 
omkörningar av buss mellan hållplatserna.

När cykelbana saknas bör särskild studie göras. 
250 cyklar per dygn i aktuell riktning bör kunna 
accepteras även när busstrafiken är omfattande. 
Önskad prioritering av cyklister längs gatan kan 
göra hållplatstypen olämplig.

Dubbel stopphållplats bör undvikas om den 
normala hållplatstiden överskrider 30 sekunder.

Enkel stopphållplats

Fördelar:

 ➤ Refug ger god trafiksäkerhet för alla gående 
som korsar gatan.

 ➤ Ger mycket hög trafiksäkerhet i samband 
med av- och påstigning.

 ➤ God komfort för bussresenärer då dessa 
inte utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan.

 ➤ Vid helt rak inkörning kan bussen lätt angö-
ra med alla dörrarna nära intill kantstödet. 
Kantstödet kan därför byggas högre än 17 
cm om man så önskar. 

 ➤ God framkomlighet för buss och kort håll-
platsuppehåll.

 ➤ Ingen risk för felparkerade bilar på håll-
platsområdet.

Nackdelar:

 ➤ Bakomvarande trafik måste vänta medan 
bussen står vid hållplatsen.

 ➤ Viss risk finns när personbil kör om cyklist.
 ➤ Vid brantare lutning än 2 % ökar risker och 
olägenheter vid halt väglag.

Enkel stopphållplats, som bara ska användas i tät-
ort, ger god trafiksäkerhet och bra bussframkom-
lighet och kan därför användas där man prioriterar 
dessa egenskaper. Det är ofta lämpligt att använda 
hållplatstypen vid platser där många oskyddade 
trafikanter förekommer, särskilt om det bland 
dessa finns barn, äldre och funktionshindrade. 

Enkel stopphållplats kan med fördel användas 
på gator med VR30, men också på gator med VR40 
i centrala tätortsmiljöer med omfattande biltra-
fik. Vid stora trafikflöden ska bedömning göras 
om köbildningen bakom stillastående buss kan 
accepteras. Detta är särskilt viktigt att beakta vid 
korsande huvudled bakom bussen.

Hållplatstypen lämpar sig väl som hastighets-
dämpande åtgärd. 

Flera stopp- och klackhållplatser efter var-
andra bör undvikas då det kan leda till olämpliga 
omkörningar av buss mellan hållplatserna.

När cykelbana saknas bör särskild studie göras. 
500 cyklar per dygn i aktuell riktning bör kunna 
accepteras även när busstrafiken är omfattande. 
Önskad prioritering av cyklister längs gatan kan 
göra hållplatstypen olämplig när man inte kan 
välja en lösning där cyklister kan passera stillastå-
ende buss på ett trafiksäkert sätt.

Enkel stopphållplats bör undvikas om den nor-
mala hållplatstiden överskrider 30 sekunder.

Refugen kan med fördel vara lång och inte 
överkörningsbar så att sannolikheten för omkör-
ningar av stillastående buss minimeras.



3  |  Trafikteknik indelad enligt VGU – Bytespunkter

118 Mitthållplats

I innerstadsområden med omfattande trafik kan 
mitthållplats vara ett alternativ.

Mitthållplats innebär att bussen angör en 
refug i mitten av gatan. Hållplatstypen är vanlig 
där bussar delar körfält med spårvagn.

Om övergångsställe placeras i framkant på 
hållplatsen och väderskydd sätts upp, måste 
väderskyddet placeras med hänsyn till siktkravet.

Istället för refug utförs vägmarkering till vän-
ster om övergångsställe för att minska risken att 
gående som korsar gatan tittar åt fel håll.

Till fördelarna hör att bussen inte blockerar 
annan trafik då den står vid hållplats och att fart-
dämpande gupp kan anläggas utan att busstrafi-
ken berörs

Bussen kan lätt angöra hållplatsen vilket möj-
liggör högt kantstöd.

Utrymmet för väderskydd och väntande buss-
resenärer är begränsat och placerat i ett utsatt 
läge.

Klackhållplats

Fördelar:

 ➤ God komfort för bussresenärer då dessa 
inte utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan.

 ➤ Bussen kan lätt angöra med alla dörrarna 
nära intill kantstödet.

 ➤ God framkomlighet för buss och kort håll-
platsuppehåll.

 ➤ Plattformsområdet blir normalt ganska 

brett, vilket medger bra plats för väder-
skydd, väntande bussresenärer och pas-
serande gångtrafikanter.

 ➤ Hållplatsen blir tydlig för såväl bussresenä-
rerna som övriga trafikanter.

 ➤ Liten risk för felparkerade bilar på håll-
platsområdet.

 ➤ Möjlighet till fler parkerade bilar längs 
kantstödet ( jämför glugghållplats).

 ➤ Verkar trafiklugnande på övrig trafik när 
buss står vid hållplatsen.

Nackdelar:

 ➤ Annan trafik måste normalt vänta bakom 
bussen om gatan inte har två körfält i 
samma riktning. 

 ➤ Om gångpassage saknas finns risk att 
gående korsar gatan vid högt kantstöd och 
skymd av bussen. När gångpassage anord-
nas är omkörning i samband med köbild-
ning bakom stillastående buss särskilt 
olämplig. 

 ➤ Cyklist kan utsättas för trafikfara vid 
omkörning av stillastående buss.

 ➤ Risk för olämplig omkörning av buss vid 
hållplats.

 ➤ Vid brantare lutning än 2 % ökar risker och 
olägenheter vid halt väglag.

Klackhållplats, som bara ska användas i tätort, 
prioriterar bussens framkomlighet och bör därför 
i första hand användas på stomlinjenät. 

Klackhållplats ska inte användas på gator med 
VR60, men väl på gator med VR40 och VR30. Vid 
stora trafikflöden ska bedömning göras om köbild-
ningen bakom stillastående buss kan accepteras. 
Detta är särskilt viktigt att beakta vid korsande 
huvudled bakom bussen.

Flera klack- och stopphållplatser efter var-
andra bör undvikas då det kan leda till olämpliga 
omkörningar av buss mellan hållplatserna.

När cykelbana saknas bör särskild studie göras. 
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accepteras även när busstrafiken är omfattande. 
När cyklister inte kan passera bussen utan att 
komma över i motriktat körfält, samtidigt som det 
totala trafikflödet är omfattande och hållplatsti-
derna är långa, bör gränsvärdet för cykeltrafikens 
omfattning sättas lägre än 1 000 cyklar per dygn. 
Önskad prioritering av cyklister längs gatan kan 
göra hållplatstypen olämplig.

Klackhållplats bör undvikas om den normala 
hållplatstiden överskrider 30 sekunder.

Glugghållplats

Fördelar:

 ➤ Enkelt utförande och låg kostnad för 
anläggning och drift.

 ➤ Lätt att flytta.
 ➤ Då bussen står vid hållplats blockeras inte 
annan trafik.

Nackdelar:

 ➤ Obekvämt körsätt för att komma till platt-
form. Den dubbla sidoförskjutningen är 
särskilt obehaglig för passagerare som rest 
sig för att gå av.

 ➤ Hållplatsen blockeras lätt av uppställda 
bilar.

 ➤ Stort bortfall av kantstensparkeringsplat-
ser.

 ➤ I tätort måste gångbanan ibland användas 
som plattform. Då kan särskild plats för 
väderskydd och väntande bussresenärer 
saknas.

 ➤ Då gående korsar gatan i anslutning till stil-
lastående buss kan detta innebära fara för 
gående.  

 ➤ Hållplatsen är mycket svår att angöra med 
alla dörrar nära intill kantstödet. För att 
få en fullgod angöring erfordras större 
utrymme än vad figuren anger.

 ➤ Vid kort utfartssträcka och/eller smalt 
körfält finns risk att bussen kommer ut i 
motriktat körfält vid utkörning.

 ➤ Vid utfart med boggibuss kan bussens bak-
del svepa in över plattformen.

Hållplatstypen kan användas i tätortsmiljö som 
alternativ till klackhållplats. Hållplatstypen prio-
riterar inte bussens framkomlighet och bör därför 
inte användas på stomlinjenät.

Körbanehållplats

Fördelar:

 ➤ Enkelt utförande och låg kostnad för 
anläggning och drift.

 ➤ Lätt att flytta.
 ➤ Ofta god komfort för bussresenärer då 
dessa inte utsätts för någon sidoförskjut-
ning eller bara liten sådan.

 ➤ Bussen kan ofta lätt angöra med alla dör-
rarna nära intill kantstenen förutsatt att 
det är fritt från parkerade bilar.

 ➤ Ofta god framkomlighet för buss och kort 
hållplatsuppehåll.

Nackdelar:

 ➤ Vid bara ett körfält i vardera riktningen 
blockeras detta helt eller delvis. 

 ➤ Då gående korsar gatan i anslutning till stil-
lastående buss kan detta innebära fara för 
gående. 

 ➤ Viss trafikfara i samband med omkörning 
av stillastående buss. 

 ➤ I tätort måste gångbanan ibland användas 
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väderskydd och väntande bussresenärer 
saknas.

Körbanehållplats kan användas i tätort och längs 
2-fältsvägar på landsbygd där busstrafiken, bil-
trafiken och cykeltrafiken är av liten eller måttlig 
omfattning. Även på landsbygd bör hållplatstypen 
vara försedd med plattform för att passagerare ska 
kunna vänta tryggt och för bekväm på- och avstig-
ning. Vid lågt nyttjande av hållplats på landsbygd 
kan kortare plattform anläggas. Långa stopptider 
kan motivera fickhållplats.

Vägrenshållplats

Fördelar:

 ➤ Låg kostnad för anläggning och drift.
 ➤ God komfort för bussresenärer då dessa 
inte utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan.

 ➤ Bussen kan ganska lätt angöra med alla dör-
rarna nära intill kantstödet.

Nackdelar:

 ➤ Då gående korsar gatan i anslutning till stil-
lastående buss kan detta innebära fara för 
gående. 

 ➤ Viss trafikfara i samband med omkörning 
av stillastående buss (gäller främst vid smal 
vägren).

Vägrenshållplats kan användas främst på relativt 
lågtrafikerade 2-fältsvägar med liten busstrafik. 
Hållplatstypen bör alltid vara försedd med platt-

form för att passagerare ska kunna vänta tryggt 
och för bekväm på- och avstigning. Vid lågt nytt-
jande av hållplats på landsbygd kan kortare platt-
form anläggas. Långa stopptider kan motivera 
fickhållplats.

Fickhållplats

Fördelar:

 ➤ Då bussen står vid hållplats blockeras inte 
annan trafik.

 ➤ Relativt god säkerhet och komfort för vän-
tande bussresenärer i landsbygdsmiljö.

Nackdelar:

 ➤ Obekvämt körsätt för att komma till platt-
form. Den dubbla sidoförskjutningen är 
särskilt obehaglig för passagerare som rest 
sig för att gå av.

 ➤ Kräver stort utrymme och en placering 
långt från korsning. 

 ➤ Vid utfart med boggibuss kan bussens bak-
del svepa in över plattformen.

I tätort kan fickhållplats användas främst på 
huvudnätet när biltrafiken prioriteras och cykel-
trafiken är omfattande.

Fickhållplats används på 2-fältsvägar på lands-
bygd. Där så är möjligt och lämpligt kan fickhåll-
plats då anläggas vid väsentligt lägre trafikflöde 
och utnyttjande än vad som framgår av diagram på 
sid 122.

Vid fickhållplats på mötesfri landsväg är det 
en fördel om gående kan korsa vägen i två steg via 
spärrområde. 
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Sned fickhållplats kan i första hand vara ett alter-
nativ till fickhållplats.

Fördelar:

 ➤ Angöring sker lätt vilket möjliggör kantstöd 
högre än 17 cm. 

 ➤ Gående som på ett olämpligt sätt korsar 
gatan vägen/gatan framför bussen, upp-
täcks lättare av den passerande trafiken. 

 ➤ Enkelsidig förskjutning gör att obehaget 
för passagerare som rest sig för att stiga av 
begränsas.

Nackdelarna 

 ➤ hållplatsdjupet blir stort och det krävs 
större uppmärksamhet av bussföraren vid 
utkörning.

Avskild hållplats

Fördelar:

 ➤ God säkerhet och komfort för väntande 
passagerare. 

 ➤ Ger skälig säkerhet och komfort också för 
barn i skolåldern.

 ➤ Inbromsning sker i huvudsak på infarten 
och acceleration i huvudsak på utfarten.

Nackdelar:

 ➤ Planskild gång- och cykelförbindelse leder 
lätt till långa gångavstånd för bussrese-
närer, med risk för att dessa genar på ett 
trafikfarligt sätt.

 ➤ Ofta mycket hög kostnad.
 ➤ Stor sidoförskjutning i hög hastighet med-
för risk för bussresenärer som rest sig för 
att gå av.  

Avskild hållplats behövs väljas på motorväg och 
mötesfri motortrafikled och kräver då planskild 
gång- och cykelförbindelse. 

Avskild hållplats kan med fördel också använ-
das på mötesfri landsväg och på 2-fältsvägar där 
barn använder hållplatsen i stor utsträckning. 

Det krävs att planskild gång- och cykelväg i 
anslutning till avskild busshållplats utformas med 
stor omsorg. Gång- och cykelvägen, särskilt själva 
korsningen, ska vara attraktiv. Det ska inte vara 
lockande att gena över körbanan. Ofta erfordras 
att man kompletterar med staket.

Även i tätort kan det finnas starka motiv för att 
anlägga avskild hållplats.

Kapacitet
Ett hållplatsläge räcker normalt inte om flera 
linjer trafikerar hållplatsen samtidigt som antalet 
bussar per timme överskrider 10. När bara en linje 
trafikerar hållplatsen går gränsen för dubbla håll-
platslägen vid cirka 15 bussar per timme.
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VaL aV hÅLLpLatStyp Med 
hänSyn tILL tRaFIkMänGden
Val av hållplatstyp i tätortsmiljö är beroende av 
trafikmängd, men också av referenshastighet, 
gång- och cykeltrafik, lokala prioriteringar, sta-
dens karaktär m.m. 

Figurerna nedan behandlar val mellan sex 
hållplatstyper med hänsyn till antalet motorfor-
don som trafikerar gatan och hur många bussar 
som stannar. Antal körfält och vald belastnings-
grad avgör vilken figur som ska användas för att 
få fram vilka hållplatstyper som kan bli aktuella 
med hänsyn till trafikmängd. En högsta belast-
ningsgrad av 0,6 eftersträvas normalt, men även 
belastningsgraden 0,8 kan accepteras i vissa fall. 
Figurerna förutsätter att tillräckligt antal håll-
platslägen finns och att bussarnas medelstopptid 

är 30 sekunder. Hänsyn kan behöva tas till annan 
medelstopptid och till att huvudtrafikflödets rikt-
ning kan variera över dagen. Övergångsställen och 
cykeltrafik på gatan innebär kapacitetsförluster 
som medför att de övre gränslinjerna kan behöva 
”flyttas ner” med i storleksordningen 10-30 %. 
Hastighetsdämpande åtgärder vid hållplatsen 
reducerar kapaciteten med cirka 15 %, vid dubbel 
stopphållplats med 20–25 %. 

Figurer som visar övre gränslinjer för enkel-
riktad gata har inte redovisats.

När aktuella hållplatstyper har identifierats 
måste kontroll av antalet köande bilar bakom buss 
vid busshållplats göras. Lokala förhållanden får 
sedan avgöra om kön kan förorsaka olägenheter 
som gör att någon hållplatstyp måste väljas bort.

Gränslinjer för hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, 
belastningsgrad 0,6, medelstopptid 30 sekunder.

Gränslinjer för hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, 
belastningsgrad 0,8, medelstopptid 30 sekunder.

Gränslinjer för hållplatstyp på gata med 2 körfält i samma 
riktning, Belastningsgrad 0,6, medelstopptid 30 sekunder.

Gränslinjer för hållplatstyp på gata med 2 körfält i samma 
riktning, belastningsgrad 0,8, medelstopptid 30 sekunder.
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tILL ReFeRenShaStIGhet
Gångfartgata har normalt inte skilda banor för 
olika trafikslag och hela gatan är också vanligen i 
samma plan. På gångfartgata består då hållplatsen 
av själva plattformen. 

På gata med VR30 bör dubbel stopphållplats 
(timglashållplats), enkel stopphållplats, klackhåll-
plats eller körbanehållplats användas. Glugghåll-
plats ger ofta dåliga förutsättningar för busstrafik 
och bör därför undvikas. Särskilt dubbel men 
också enkel stopphållplats ger god trafiksäkerhet 
för gående och cyklande som korsar gatan i anslut-
ning till hållplatsen. För att säkra högst 30 km/h 
vid hållplatserna blir det ofta nödvändigt med has-
tighetssäkrande åtgärd. En åtgärd med god effekt 
är vägkudde. 

På gata med VR40 bör dubbel stopphållplats, 

enkel stopphållplats, klackhållplats, eller kör-
banehållplats användas. Glugghållplats ger ofta 
dåliga förutsättningar för busstrafik och bör där-
för undvikas. Fickhållplats bör undvikas men kan 
bli nödvändigt med hänsyn till kapacitetsskäl för 
bilarna. Bussresenärer och andra gående korsar 
ofta dessa gator. De bör därför säkras för VR30 vid 
hållplats. Såväl dubbel som enkel stopphållplats 
ger god trafiksäkerhet för gående och cyklande 
som korsar gatan i anslutning till busshållplatsen. 
På trafikled med VR60, VR80 och VR 100 bör 
avskild hållplats eller fickhållplats användas.

pLaCeRInG aV hÅLLpLatS 
Fördel och nackdel med alternativa hållplatslägen 
längs en gata i tätort:

hållplatsläge Fördel nackdel

Efter korsning Kort avstånd mellan avstigningsdörr och gång-
passage. Minimerar siktproblem för korsande 
trafik.
Minimerar konflikter mellan buss och höger-
svängande trafik.
Underlättar bussprioritering i trafiksignal.

Kan medföra att korsningen blockeras.

På sträcka Minimerar siktproblem för såväl fordon som 
korsande gående.
Enklare och tydligare hållplatsmiljö.

Kan medföra längre gångavstånd.
Kan lätt medföra korsande gående på sträcka.
Normalt minskat utrymme för kantstensparke-
ring (gäller ej klackhållplats).

Före korsning Kort avstånd mellan påstigningsdörr och gång-
passage.

Ger konflikter med högersvängande trafik. 
Kan orsaka siktproblem. 
Kan orsaka fördröjning och stress vid avgång för 
att hinna passera vid grönt. 
Svårt för bussen göra vänstersväng. 
Ökad trafiksäkerhetsrisk att ha gångpassage 
framför bussen.

I de flesta fall blir det bäst att ha busshållplatserna efter korsningen.
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Fickhållplats efter korsning kan placeras på skilda 
sätt. Fördelarna med ”bulle” är att den styr den 
högersvängande trafiken förbi hållplatsen, ger 
bättre optisk ledning för genomgående trafik, 
medför kortare gångpassage samt bättre förut-
sättningar vid signalreglering och gc-separering. 
En nackdel är att större utrymme krävs. En 
utformning utan ”bulle” medför att angöringen 
blir bekvämare för passagerare och förare.

På landsbygd, och särskilt på vägar av hög klass, 
ställs höga krav på motorfordonens trafiksäkerhet 
och framkomlighet och på att dessa ska vara täm-
ligen ostörda av att bussar kör in till eller ut från 
busshållplats. 

På motorväg och mötesfri motortrafikled 
måste avskild hållplats användas och det ska fin-
nas planskildhet för gående och cyklande till och 
från hållplats. 

Hållplatstyp på 2-fältsvägar är beroende av bil-
trafikflöde och antal stannande bussar, men också 
av referenshastighet, sikt, gång- och cykeltrafik, 
vägrensbredd, hållplatsplacering m.m. Nedan-
stående figur har den begränsningen att den bara 
behandlar biltrafikflöde och antal stannande bus-
sar varför den bara kan användas som vägledning. 

Vid hållplatsplacering intill exempelvis ett 
övergångsställe eller en plankorsning kan krav 
på överskådlighet och trafiksäkerhet motivera 
fickhållplats vid lägre trafikflöden och antal stan-
nande bussar än de som anges i figuren. Detsamma 
gäller vid referenshastighet VR 80 eller 100.

När vägren saknas kan fickhållplats bli aktuell i 
större utsträckning än vad som framgår av figuren.

Där barn i yngre åldrar använder hållplatsen 
i stor omfattning bör hållplatsen ligga skild från 
körbanan.

Hållplats som används för att reglera avgångs-
tid bör alltid vara skild från körbanan.

Detaljutformning av hållplats 
och plattform
För detaljutformning av hållplatser se VGU Krav 
och råd 5.1.4 och för plattform 5.1.5.

Cykeltrafik förbi hållplats 
Där separat gc-förbindelse anordnats behöver 
inte cykeltrafiken påverka val av hållplatstyp.

När cykelbana saknas på gata och dubbel 
stopphållplats, enkel stopphållplats eller klack-
hållplats övervägs, kan särskild studie fordras av 
hur cykeltrafiken ska hanteras.

Om cykelbana finns på gata ska den om möjligt 
dras bakom väderskyddet. I de fall cykelbanan 
måste dras mellan väderskyddet och bussen bör 
åtgärder vidtas som främjar ett gott samspel mel-
lan bussresenärer och cyklister. Åtgärderna bör 
vara av sådant slag att cyklisterna uppmärksam-
mas på bussresenärerna samt att det bidrar till att 
cyklisterna får en lägre fart. En konkret åtgärder 
kan vara att smalna av cykelbanan i höjd med håll-
platsen. Cykelbanans avsmalning bör utföras så 
att avstigande resenärer får mer plats. En annan 
konkret åtgärd kan vara att göra gångbanan i ett 
material som associerar till gående, i första hand 
ljusgrå plattor, och cykelbanan i ett material som 
associerar till cyklande, i första hand rödbrun 

Fickhållplats med och utan ”bulle”. Hållplatstyp på 2-fältsvägar med hänsyn 
till trafikflödet och antalet stannande 
bussar.
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På gata med VR30 finns eller eftersträvas låg 

fart och ett gott samspel mellan bilist och cyklist. 
Normalt färdas därför cyklisterna i körbanan. 
Det innebär att när buss står vid hållplats måste 
cyklisterna antingen vänta bakom stillastående 
buss eller passera utanför.

Där gång- och cykelförbindelse korsar 30-gata 
kan dubbel stopphållplats med vägkudde eller pla-
tågupp vara en effektiv åtgärd för att hastighets-
säkra där behovet är särskilt stort.

Busstyp och hållplats
På landsbygd bör plattformens längd utformas för 
boggibuss (15 m). I tätort bör plattformens längd 
utformas för ledbuss (18 m). Detta gäller endast 
som vägledning när god kunskap om trafikerande 
och framtida busstyper saknas.

Väderskyddet
Väderskyddets storlek, utformning och läge ska 
avgöras i samråd med trafikhuvudmannen. I 
samband därmed bör även behovet av cykelställ, 
belysning, vegetation och dylikt undersökas. Det 
bör också i projekteringsskedet klargöras, och 
vid behov avtalas om, vem/vilka som ska anlägga, 
bekosta och underhålla hållplatsen och det som 
hör till, till exempel plattform, väderskydd, håll-
platsutrustning, anslutande gångväg m.m.

För att inte ett enkelt väderskydd på landsbygd 
ska utgöra en trafikfara för avåkande bilister mås-
te det utformas eftergivligt eller placeras utanför 
säkerhetszonen. 

Hållplatsstolpe
Hållplatsstolpen ska placeras i höjd med bussens 
front. För att möjliggöra en effektiv vinterväghåll-
ning bör hållplatsskylten placeras på väderskyd-
det förutsatt att taktila plattor, kontrasterande i 
ljushet, markerar påstigningsplatsen. Där väder-
skydd saknas placeras hållplatsstolpen i plattfor-

mens bakkant förutsatt att den blir väl synlig för 
passagerare och ankommande buss. Hållplatsstol-
pen kan också placeras på plattformen, men då 
minst 0,6 meter innanför kantstödet.

Räcken
Skolskjutshållplatser kan vara i extra behov av 
räcken längs bussen som möjliggör en säker bus-
sangöring. Skilda busstyper kan angöra hållplat-
sen varför generella mått på räckets längd och 
öppningar inte kan anges. 

Vid skolor och på landsbygd, där faran för pas-
sage framför bussen är stor, kan det vara särskilt 
lämpligt att anlägga räcke på plattformen framför 
bussen.

Belysning
En god belysning av hållplatsområdet är viktigt 
med hänsyn till trygghet och möjligheten att kun-
na ta del av information på hållplatsen. På obelyst 
landsbygd är det av trafiksäkerhetsskäl viktigt att 
bussföraren i god tid uppmärksammar väntande 
passagerare. Där elektricitet saknas kan en bat-
teri- eller solcellsdriven lampa som aktiveras av 
väntande passagerare användas.

Om särskild belysning i väderskydd erfordras i 
tätort behöver detta förberedas genom kabeldrag-
ning. 

Gestaltning
En väntande busspassagerare på hållplats lägger 
märke till detaljer i en helt annan utsträckning 
än då hon färdas snabbt. Det är därför viktigt med 
utförande och finish av god kvalitet. Ett stöd för 
att gestalta hållplatser så att helheten upplevs som 
trivsam och trygg, är att använda lokala profilpro-
gram. När profilprogram utarbetas kan det till 
exempel vara lämpligt att särskilja skolskjutshåll-
platser, stora och små hållplatser och hållplatser i 
tätort och på landsbygd.
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126 Bilparkering
Där hållplatsens placering och turutbudet för-
väntas medföra byte från bil till buss kan behov 
av bilparkering finnas (infartsparkering/ pendel-
parkering). P-platserna kan med fördel förses med 
motorvärmare i samråd med trafikhuvudmannen. 
Erforderligt antal p-platser ska vara anpassade för 
funktionshindrade.

Cykelparkering
Behovet av cykelparkering bör bedömas för varje 
hållplats. Cykelparkeringsutrymme kan då behö-
va skapas i anslutning till plattformen. Behovet är 
normalt störst vid skolskjutshållplatser och där 
pendeltrafik förekommer. Utrymme för låst cykel-
parkering kan också erfordras.

6. Rast, parkering
Under denna rubrik finns inget att tillföra utöver 
innehållet i VGU.

7. Ledning styrning och 
reglering
Under denna rubrik finns inget att tillföra utöver 
innehållet i VGU.

8. Väg- och gatubelysning

Vägbelysningshandboken
Vägbelysningshandboken syftar till att komplet-
tera de krav och råd för vägbelysning som ges i 
Vägars och gators utformning (VGU). Avsikten är 
att handboken ska fungera som ett stöd vid pla-
nering och projektering av vägbelysningsanlägg-
ningar genom att ge kunskap och vägledning som 
förklarar och konkretiserar de riktlinjer som finns 
i VGU.

9. Miljöåtgärder
Under denna rubrik finns inget att tillföra utöver 
innehållet i VGU.

10. kontroll och skötsel
Under denna rubrik finns inget att tillföra utöver 
innehållet i VGU.





VGU-guide

Vägars och gators utformning
Stödjande kunskap

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från 2015 beskrivs krav och råd för utformning av den fär-
diga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd för hur VGU ska tillämpas 
då väg- och gaturum ska formas. De trafik tekniska kraven ska fogas samman till en lösning där 
målen formuleras för vägrummets samlade funktion och en medveten avvägning görs mellan olika 
kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits fram. En sammanhållen statlig och kommunal VGU-
guide, och en fördjupad kommunal VGU-guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-guiden 
är uppdelad i två delar – en om utform ningsprocessen och en med stödjande kunskap. Denna 
del ger stödjande kunskap.

VGU-guiderna är framtagna av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.
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