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Trafikverkets regelverk för
anläggningsstyrning
Omfattning och giltighet
Trafikverkets regelverk för anläggningsstyrning anger de krav på funktion och
utformning som gäller för samtliga Trafikverkets anläggningar. Regelverket ställer
även krav på hur kravuppfyllnad ska verifieras och på hur lösningar och verifiering
ska redovisas. Regelverket omfattar regler för ny- och ombyggnation, drift och
underhåll och ska användas vid planering, projektering, genomförande och
förvaltning.
Flera dokument i regelverket ingår i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för
järnväg. Se särskilda regler för förvaltning av säkerhetstillståndet.
Regelverket gäller. Det blir tvingande för leverantör genom att åberopas i
kontraktshandlingarna. Enskilda delar kan endast avtalas bort genom dispens. Dispens
från regelverket söks och hanteras internt på Trafikverket enligt särskild ordning.
Regelverket upprepar normalt inte krav som finns i lagar och andra författningar.
Regelverket kan dock ange detaljeringar eller specificeringar till kraven i respektive
författning. I det fall lag eller annan författning ställer strängare krav än vad som
anges i Trafikverkets regelverk gäller dessa krav före krav i regelverket.
Olika versioner av ett kravdokument kan vara gällande i samtidigt pågående
verksamheter och kontrakt. I en kontraktshandling är det den i kontraktet angivna
versionen som gäller, oavsett om det finns en version med ett senare ”gäller-fråndatum”.
Regelverket innehåller också råd. Ett råd är alltid kopplat till ett krav. Råden
innehåller möjliga sätt att uppfylla kraven. De anger hur krav på en anläggnings
utformning, prestanda eller effekter kan uppfyllas, eller hur uppfyllande av kraven kan
verifieras. Råden kan även innehålla kompletterande stöd och val, där kraven inte är
fullständiga och lösningen behöver projektanpassas. Råden är ett stöd för den utförare
som vill använda beprövade lösningar. De är också ett stöd för Trafikverkets
projektledare och specialister och hjälper Trafikverket att agera konsekvent. I vissa
fall redovisas därför även bakgrunden till kraven. Det kan finnas andra sätt att uppfylla
kraven än de lösningar som anges i råden, men för dessa är i allmänhet kravet på
verifiering av lösningen högre.
Krav och råd redovisas i separata dokument märkta ”KRAV” respektive ”RÅD”.
Dokumenten har korresponderande DokumentID.

Disposition av regelverket
Regelverkets huvudindelning utgår från teknikområde. Regelverkets indelning och
samtliga dokument kan återfinnas på www.Trafikverket.se.
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Användare och tillämpning
Användare av regelverken är såväl Trafikverkets egen organisation som externa
leverantörer av projekteringstjänster, bygg-, drift- och underhållsentreprenader samt
material. För användning krävs fackkunskap om det teknikområde som behandlas, om
den anläggningstyp som objektet avser och om byggprocessens skeden och villkor,
inklusive uppbyggnaden av branschens kontrakt.
Handlingarna i ett kontrakt kompletterar varandra. Regelverket innehåller allmänt
giltiga krav. För ett specifikt objekt är regelverkskraven i stort sett alltid
kompletterade med objektsspecifika förutsättningar och krav som framgår av
kontraktet som helhet. Denna kompletta kravbild måste beaktas vid val av lösning.
Objektspecifika förutsättningar och kompletterande krav i kontraktet kan ge en
sammantagen kravbild som medför att de råd som redovisas i rådsdokument inte är
relevanta för det aktuella objektet.

Förutsättningstexter
Kravdokument kan förutom krav även innehålla beskrivningar av förutsättningar
skrivna med kursiv text. Dessa så kallade förutsättningstexter anger förhållanden som
den som ska uppfylla kraven i det aktuella dokumentet eller avsnittet har rätt att räkna
med. Texterna kan t.ex. avse utgångspunkter för arbetet, avgränsningar eller
gränssnitt. Förutsättningstexternas syfte är att beskriva helheten där den kravställda
funktionen eller lösningen utgör en del.
Förutsättningstexten i sig uttrycker alltså inte någon begäran att något ska uppfyllas
eller tillhandahållas. Notera dock att det förhållande som uttrycks som
förutsättningstext i kursiv stil kan vara kravställd på annan plats i regelverket.
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Regelverket för VGU Vägars och gators
utformning
Omfattning
Regelverket för VGU, Vägars och gators utformning, gäller vid projektering av
statliga vägar och består av separata krav- och rådsdokument. För Trafikverket är
reglerna obligatoriska vid nybyggnad och större ombyggnationer.
För övriga ombyggnadsåtgärder ska VGU tillämpas i normalfallet. Beställaren kan för
dessa åtgärder besluta om avsteg från VGUs krav i det aktuella projektet, när kravet
inte anses samhällsekonomiskt lönsamt.
Kraven är inte avsedda för underhållsåtgärder. Vid små förbättringsåtgärder får
tillämpning av VGU avgöras från fall till fall.
För övriga väghållare är VGU enbart vägledande och inte kravställande. VGU får
dock tillämpas som kravdokument vid upphandling av projektering avseende annat än
statliga vägar.
Regelverket kan åberopas av andra väghållare, till exempel kommuner och
fastighetsägare.
Spårväg i VGU avser endast utformning av väg eller gata där spårväg går i blandtrafik
med övrig trafik, eller där väg eller gata berörs av spårväg på annat sätt. VGU avser
därför inte utformning av spårväg på särskild banvall eller spårväg i reserverat
utrymme (dock avser VGU utformning av körfält för kollektivtrafik (spårvagn och
buss) i reserverat utrymme).
Utformning av spårväg ska alltid i första hand utföras efter spårinnehavarens
regelverk. VGU kan användas som komplement för spårinnehavarens regler där regler
saknas. Utformning enligt VGU innebär inte att lagen om säkerhet vid tunnelbana och
spårväg samt de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram uppfylls.
I Vägars och gators utformning, VGU, ingår förutom krav och råd även
begrepp/termer, förkortningar och grundvärden samt vägmarkeringsritningar (se
www.trafikverket.se).
Dokument:

Krav, TRV 2020:029 ”VGU, Vägars och gators utformning”
Krav, TRV 2020:030 ”VGU, Begrepp och grundvärden”
Råd, TRV 2020:031 ”VGU, Vägars och gators utformning”

Som plattform för kraven i VGU ligger Trafikverkets interna Övergripande krav.
Metodbeskrivningar, arbetsmetodik och bakgrundskunskap har begränsats i VGU.
Delar av detta material kan återfinnas i VGU-guiden. Krav på leverans eller arbetssätt
hanteras projektspecifikt och regleras ej i VGU.
De krav som anges i VGU är anpassade för normala förhållande vad gäller kostnad
och intrång. Det innebär att i vissa fall kan avsteg från VGU vara motiverat.
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För avsteg från krav gäller en särskild dispensrutin. Det som anges som ska, kan
normalt inte frångås i det enskilda projektet.
I vissa fall anges i regelverket ”Undantag … efter motivering och Beställarens
godkännande”, eller en motsvarande formulering. Denna typ av avsteg beslutas i det
enskilda projektet, normalt av projektledaren.
Detta kravdokument baseras på det ursprungliga dokumentet enligt punkten nedan och
ersätter dessa dokument:
·

Trafikverkets publikation 2015:086, Krav för vägar och gators utformning,
version 2, (VGU)

·

Trafikverkets publikation 2017:25870 Krav för vägar och gators utformning –
Supplement 1

Läsanvisning
Indelningen i rubriker är samma i Krav (TRV 2020:029) som för Råd (TRV
2020:031). Det kan därför saknas innehåll under rubriker i antingen krav- eller
rådsdokumentet.
Kapitel 5 ”Trafikteknisk standard” riktar sig till Trafikverkets process för
genomförande av åtgärder, inklusive planläggning, vars val av standard är ingången
till projekteringens detaljutformning i kapitel 6-16. Kapitel 5 ska därför inte tillämpas
för projektering av förfrågningsunderlag till entreprenader eller för projektering av
bygghandlingar i entreprenader. Vid val av trafikteknisk standard i tätort med annan
väghållare eller spårinnehavare än Trafikverket, är alltid dennes krav på trafikteknisk
standard överordnad VGU.
Kapitel 6 ”Gemensamma krav” respektive ”Gemensamma råd” anger sådant som
gäller för vägars utformning generellt, inte bara för särskilda delar såsom korsningar,
linjeföring etc. Övriga krav och råd finns i kapitel 7-16 sorterade efter Sektion,
Linjeföring, Korsningar, Hållplatser, Rast/Parkering/Information/Vänd-platser,
Ledning/Styrning/Reglering, Belysning, Miljöåtgärder samt
Kontroll/Skötsel/Räddning. Underliggande indelning är landsbygd och tätort.
Bilaga 1 och 2 återfinns i slutet av Krav (TRV 2020:029) och redovisar utmärkning av
driftvändplatser m.m.
I särskilt dokument finns, Krav (TRV 2020:030) ”VGU ”. Där redovisas
begrepp/termer, förkortningar och grundvärden.
Förkortningarna finns dels samlade i bokstavsordning, dels redovisade i separata
tabeller avseende DTS, LHOVRA och belysning.
Grundvärden beskriver de många faktorer och egenskaper som påverkar och styr
utformning av väganläggningar. De indelas i grundvärden för trafikmiljön, fordon,
förare och passagerare, gående, cyklister och moped klass II. Där finns samlat diagram
för motorfordons retardation, acceleration och hastighet i kurva. Där finns också
redovisat fordons- och trafikantmått och förmågor hos både fordon och trafikanter
som ska vara dimensionerande, liksom måtten för dimensionering med hjälp av DTS
(dimensionerande trafiksituation).
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Ansvar och förvaltning
Ansvarig myndighet är Trafikverket.
Ägare är verksamhetsområde Planering.
Förvaltare är enhet Nationell Planering, Samhällsplanering.
Teknisk förvaltare är verksamhetsområde Investering, avdelning Teknik, Miljö och
Markförhandling.
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3

Termer och definitioner
Termer med definitioner för teknikområdet redovisas i dokumentet Krav (TRV
2020:030) VGU, Begrepp och grundvärden. Termerna ska inom teknikområdet
användas med angiven definition.
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4

Förkortningar
Förkortningar för teknikområdet redovisas i dokumentet Krav (TRV 2020:030) VGU,
Begrepp och grundvärden.
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5

Trafikteknisk standard
Allmänt
Trafikteknisk standard är ett samlingsbegrepp för en vägs fysiska utformning och för
trafikreglering.
I detta kapitel ges stöd för hur trafikteknisk standard ska väljas i fysisk och ekonomisk
planering. Syftet är att metodik och inriktning ska leda till en effektiv och långsiktigt
hållbar utformning som avväger olika mål mot kostnader.
Vid tillämpning ska inriktningen för trafikteknisk standard prövas mot det aktuella
projektets måluppfyllelse och effektivitet. Inriktningen ska då avvägas mot
vägprojektets kostnader, intrång och miljöeffekter samt andra väsentliga aspekter.
Antagna trafikförutsättningar i form av trafikprognosens och åtgärdens tekniska och
ekonomiska livslängd ska framgå, samt i vilken utsträckning åtgärdstyp och/eller
svårighetsgrad motiverar annan standard än vad inriktningen för trafikteknisk standard
anger.
Vid ny- och ombyggnader av vägar ska trafikteknisk standard beslutas för minst nedan
angivna områden (anpassat till vad som är relevant för aktuellt projekt). Beslutade val
ska dokumenteras och motiv för val ska anges.
·

Avgränsning åtgärder.

·

Trafikteknisk livslängd och servicenivå

·

Dimensionerade trafikslag

·

Referenshastighet m.m.

·

Vägtyp och typsektion

·

Sikt- och linjeföring

·

Landskapsanpassning

·

Korsningar

·

Plankorsning mellan väg och järnväg

·

Hänsyn till GCM-trafikanter

·

Faunaåtgärder

·

Kollektivtrafikstandard

·

Rastplatser

·

Omledningsväg

·

Nöduppställning och serviceplatser

·

Vägvisningsstandard och vägmarkeringar

·

Vägbelysning
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Avgränsning, åtgärdstyp och svårighetsgrad
Vid val av trafikteknisk standard ska en avvägning ske mellan å ena sidan önskad
funktion och å andra sidan en rimlighetsbedömning och behov av omgivningshänsyn.
Hänsyn ska också tas till typ av åtgärd. Detta ska mynna ut i ett väl avvägt förslag till
standard.
Ny- och ombyggnad av vägar ska ses ur ett livscykelperspektiv för att hålla nere
kostnader och miljöpåverkan. Vid ombyggnad ska återstående livslängd bedömas för
de anläggningsdelar som skulle kunna behållas med målsättning att inte i onödan
ersätta anläggningsdelar som har en kvarvarande livslängd. Hänsyn ska dock också tas
till effekter vid trafikering såsom trafiksäkerhet och energiåtgång.

Trafikteknisk livslängd och servicenivå
VGU hanterar utformning och funktioner, inte material. Den trafiktekniska
livslängden är därmed kopplad till trafikeringen.
Inriktningen vid nybyggnad är att vägar ska utformas så att krav avseende servicenivå
uppfylls vid den trafikmängd som förväntas trafikera vägen under dimensionerande
timme (DH-Dim) och maxtimme (DH-Max) det 20:e året efter dess öppnande
alternativt ett dimensionerande år anpassat till gällande basprognoser.
Hastighetsreduktion orsakad av tät trafik bör samtidigt inte uppgå till mer än 10 km/h
under referenshastighet vid landsbygdsförhållanden.
Undantag kan godtas:
·

Om undantag är motiverat och investeringen ändå bedöms vara
samhällsekonomiskt lönsam.

·

I fall omgivande vägnät har begränsningar som inte är möjliga eller önskvärda
att åtgärda. I dessa fall kan en systemsyn tillämpas så att anläggningen
anpassas till omgivande trafiksystem.

·

Vid ombyggnad eller förbättring. Vägen bör då utformas med tillräcklig
kapacitet för en tidsperiod motsvarande den valda tekniska livslängd
förbättringen dimensioneras för vilket normalt bör vara inom intervallet 10 till
20 år.

Vid nybyggnad av en väg bör servicenivån uttryckt som belastningsgrad (b) under
dimensionerande timme (DH-Dim) i alla delar av väganläggningen uppfylla värden
enligt punktlistan nedan. Belastningsgrad upp till 1,0, eller i undantagsfall > 1, kan
dock godtas om investeringen bedöms lönsam och det i övrigt finns särskilda skäl.
·

Vägsträcka: belastningsgrad ≤ 0,8

·

Korsningar typ A, B, C och F: belastningsgrad ≤ 0,6

·

Korsningar typ D samt trafikplatser: belastningsgrad ≤ 0,8

Under maxtimtrafik (DH-Max) bör belastningsgraden inte överstiga 1,0. Även här kan
undantag godtas om investeringen ändå bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam och
särskilda skäl finns.

KRAV

21(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Vid dimensionering ska hänsyn tas till förutsägbarhet vad gäller restid, exempelvis
variation i restid mellan olika tider på dygnet eller vid störningar.
Vid nybyggnad av tvåfältsvägar i landsbygdsmiljö med referenshastighet 80 km/h
eller högre är inriktningen att förse vägen med omkörningsmöjligheter så att
efterliggandetid inte blir mer än ungefär 5 minuter.

Dimensionerande trafikslag
Funktionellt prioriterat vägnät ska utformas för alla typer av normalt förekommande
typgodkända fordon definierade enligt VGU:s typfordon och dimensioneras för som
lägst för bärighetsklass BK1.
Funktionellt prioriterat vägnät för godstrafik bör möjliggöra för dispenstrafik med
bredd upp till 4,5 m, i undantagsfall 3,5 m. Vid nybyggnad ska vägen normalt
dimensioneras för BK4.
Längs utpekat dispensvägnät behöver behov av större utrymme och möjlighet att
trafikera med högre vikt bedömas från fall till fall.
Vid nybyggnad bör fri höjd vara sådan att utmärkning av höjdbegränsning inte
behövs. Undantag kan medges för vägar som inte är funktionellt prioriterade och där
behov av full fri höjd inte bedöms behövas.
Prioriterade gångförbindelser ska kunna användas av personer med nedsatt
rörelseförmåga, syn, hörsel eller annan orienteringsförmåga.
Cykelbanor i lokalnät ska vara användbara för cyklister i alla åldersgrupper.

Referenshastighet och högsta tillåten
hastighetsgräns
Referenshastighet (VR) utgör grund för dimensionering och utformning av vägar.
Referenshastighet ska normalt motsvara planerad högsta tillåten hastighetsgräns. Att
begreppet referenshastighet används beror på att det i vissa fall kan finnas skillnader
jämfört med högsta tillåten hastighet och att hastighetsbeslut ofta tas separat, ibland av
annan part än Trafikverket. Referenshastighet utgör också ett samlingsbegrepp för
olika typer av utformningselement som kan kopplats till viss referenshastighet.
Vägar ska erbjuda en säker och förutsägbar miljö för trafikanterna. Inriktningen är att
vägmiljöns totala utformning ska stödja den referenshastighet som valts så att
fordonsförare väljer att köra trafiksäkert med rätt hastighet.
Bashastighet på landsbygd är 70 km/h. Trafikverket får ta beslut om högre hastighet,
beslut som ska grundas på en avvägning mellan framkomlighet, säkerhet och miljö.
Lokala hastighetssänkningar beslutas av Länsstyrelsen, eller inom tättbebyggt område
berörd kommun.
På motorväg är högsta tillåten hastighetsgräns 110 km/h. Beslut om att en väg ska
utgöra motorväg tas av berörd länsstyrelse. Trafikverket får besluta om 120 km/h på
motorväg.
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Inom tättbebyggt område är hastighetsbegränsningen 50 km/h. Högre eller lägre
hastighetsbegränsning får beslutas av berörd kommun.
För vägar med bashastighet (70 km/h) är vägen inte nödvändigtvis utformad för att
alltid kunna trafikeras i 70 km/h. Här ligger stort ansvar på den enskilda föraren att
anpassa hastgheten utifrån förhållandena.
Vid hastighetsgräns ≥ 80 km/h är i normalfallet vägens framkomlighet prioriterad och
därför bör utformningen vara sådan att vägen under normala trafikförhållanden, bra
siktförhållanden och barmarksväglag ska kunna trafikeras säkert och bekvämt i aktuell
hastighetsgräns.
Vid ombyggnad och hastighetssättning av befintliga vägar godtas lokala avsteg med
lägre standard givet att det blir tydligt för trafikanterna att hastigheten behöver sänkas.
Även vid nybyggnad och svåra förhållanden kan detta vara en rimlig avvägning i vissa
fall.
Omvänt gäller att vägen inte heller ska ha en sådan utformning att den inbjuder till
högre hastighet än högsta tillåten hastighetsgräns.
Referenshastighet väljs med bland annat hänsyn till förbindelsens funktion,
trafikförhållanden, vägutformning, trafiksäkerhet, miljö- och omgivningspåverkan.
Vägförbindelser med behov av högre reshastigheter än bashastighet klarläggs normalt
i vägtransportplaneringen. De kan:
·

ha stor betydelse för arbetspendling särskilt vid restider över 45 minuter

·

medföra utökade lokala arbetsmarknader eller arbetsmarknadsregioner

·

bidra till ökad samverkan mellan sådana regioner

·

på annat sätt vara viktiga för nationell eller regional utveckling

·

vara särskilt viktiga för kollektivtrafikens behov

·

ha stor mängd långväga person- eller godstrafik

·

motverka långa transportavstånd

Vid nybyggnad och större ombyggnader behöver referenshastighet fastläggas. Även i
övriga fall bör en kontroll ske av vägens referenshastighet och hastighetsgräns relativt
vägens funktion.
Som underlag för val av referenshastighet behöver vägens nättillhörighet fastläggas,
om vägen är utpekad för:
·

Långväga persontrafik

·

Daglig pendlingstrafik

·

Långväga godstrafik

·

Kollektivtrafikstråk

Inriktningen baseras på nya hastighetsgränser. Anpassning kan behövas inom
exempelvis tätorter där övergång till nytt hastighetsgränser inte genomförts. Andra
exempel kan vara korsningar med lokal hastighetssänkning.
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I samband med anpassning till nya hastighetsgränser togs stödkriterier fram som utgör
stöd för hastighetssättning längs befintliga vägar. Dessa kriterier bör som lägst
uppfyllas vid ombyggnadsobjekt.
Referenshastighet vid ny- och ombyggnad
Inriktningen är att för utpekade sträckor för långväga persontransport ska
referenshastigheten normalt vara 100 km/h eller för 110 km/h efter särskild utredning.
För motorvägar ska referenshastigheten vara 110 km/h eller efter särskild utredning
120 km/h.
För avsnitt utpekade för dagliga pendlingsresor, långväga godstrafik och
kollektivtrafikstråk ska referenshastigheten normalt vara 80 km/h eller vid lägre flöden
70 km/h. Avsnitt som inte är särskilt utpekade ska normalt ges referenshastighet 70
km/h (tillämpas endast på befintligt vägnät).
Korta avsnitt med olika hastighetsgräns, så kallad plottrighet, ska undvikas. Som
inriktning gäller att avsnitt med 80 km/h bör vara minst 5-10 km, 100 km/h minst 10
km och 120 km/h minst 30-40 km.
Referenshastighet vid bashastighet 70 km/h
Vid ombyggnads- eller förbättringsåtgärder på 70-vägnätet som inte syftar till en
generellt höjd färdhastighet kan referenshastighet väljas efter särskild utredning.
Lokalt sänkt referenshastighet
För lokala sänkningar av referenshastighet (längs sträcka) är inriktningen:
·

Vid referenshastighet 100 km/h kan säkningen göras till 80 km/h. Det kan
vara t.ex.ett avbrott i aktuell vägtyp (normalt MLV som övergår till 2-fältsväg),
alternativt en lokal sänkning via lokal trafikföreskrift (LTF).

·

Vid referenshastighet 80 km/h: Sänkning till 60 km/h eller i vissa fall lägre,
via LTF.

Ovan avser sänkningar som också syftar till sänkt högsta tillåten hastighet. Lokala
avsteg utan sänkt hastighetsgräns kan godtas under vissa förutsättningar. Vid
nybyggnad eller större ombyggnader (ändrad linjeföring) ska:
Sänkningen få ”begränsad” försämring avseende TS effekter.
Sänkningen vara tydligt för trafikanterna (att sänkt hastighet behövs).
Vid ombyggnader som utgår från en befintlig väg med hygglig standard ska nyttan av
att uppnå krav enligt referenshastigheten ställas mot kostnader, intrång,
genomföranderisker etc.
Tätort
Trafikverkets inriktning är att jämna hastighetssteg bör tillämpas inom tätort. Dock
behövs en anpassning till i vilken mån nya hastighetsgränser införts i den aktuella
kommunen vilket innebär att gamla hastighetssystemet fortfarande kan vara aktuellt i
vissa fall.
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Inriktningen för tätortsnära vägar är följande:
Motorvägar:
Hastighet 100, 80 eller 60 km/h. Vid höga flöden och/eller korta trafikplatsavstånd
eftersträvas varierande/tidsdifferentierad hastighet med intervall 100/80 eller
80/60, eventuellt med incidenthantering.
Tätortsnära förbifarter (2-fältsvägar):
Hastighet 80 km/h eventuellt med lokala sänkningar i korsningar.
Infarter/genomfarter (2-fältsvägar):
Hastighet 60 km/h, där det finns få anslutningar och där GCM-trafik är separerad.
Hastighet 40 km/h I övriga fall och vid GCM-passager
Genomfarter av gatukaraktär (2-fältsvägar):
Hastighet 30 eller 40 km/h.
Vid referenshastighet under 60 km/h behöver vägen ges en utformning som stödjer låg
hastighet.
Cykel
Referenshastighet för cykeltrafik utgör grund för dimensionering och utformning.
Inriktningen är:
·

Lokalnät: 20 km/h

·

Övergripande nät: 30 km/h

·

Särskilt utpekade snabba cykelstråk: 40 km/h.

Vid 40 km/h bör, vid högre flöden, gående separeras från cykeltrafiken.

Vägtyp
Inför val av vägtyp och typsektion behöver nättillhörighet, referenshastighet,
trafikflöden, behov av omgivningshänsyn, samt säkerhet för oskyddade trafikanter
klarläggas.
Vid referenshastighet ≥ 100 km/h ska motriktad trafik vara separerad *).
För väg med referenshastighet ≤ 70 km/h är det normalt fråga om tvåfältsväg men
enfältsväg kan vara aktuellt vid låga flöden.
*)

Undantag kan vara aktuellt vid VR 100 km/h för funktionellt prioriterade
förbindelser med långa transportavstånd och lågt trafikflöde. Särskilt beslut krävs.

Kapacitet
Effekter och anläggningskostnader
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Omgivningspåverkan
I de fall valet inte entydigt pekar mot en viss vägtyp (och referenshastighet) behöver
kostnader, effekter och övriga konsekvenser såsom omgivningspåverkan jämföras.
Tätort
Inför val av vägtyp och typsektion i tätort behöver nättillhörighet, referenshastighet,
trafikflöden, förekomst av GCM-trafikanter och behov av omgivningshänsyn
klarläggas. Antal körfält styrs av främst kapacitet respektive bussprioritering.

Typsektion
Motorväg
Motorvägar ska vara utformade med separata vägbanor för motriktad trafik. Vid
referenshastighet 100 km/h eller högre ska det finnas minst 2 m breda vägrenar.
Vid nybyggnad av motorväg 110 km/h bör typsektion 21,5 m väljas (vid 4 körfält).
Mittremsan ska förses med räcke i respektive vägbanekant. Sidoområden ska utformas
med släntlutningen 1:4. Vid räcke bör släntlutning utformas i lutning 1:3.
Mötesfri väg
Grundutformning för mötesfri väg är omväxlande ett respektive två körfält i vardera
riktningen, men en mötesfri väg kan även ha genomgående två körfält i vardera
riktningen. Mötande trafikriktningar ska separeras med räcke.
Inriktningen är att det ska vara möjligt att bygga om en befintlig 9 m väg utan att
bredda 1+1 avsnitt, där GCM-trafikanter är hänvisade till närliggande vägar. På
motsvarande sätt ska en 13 m väg kunna inrymma 2+1 körfält.
Tvåfältsväg
Vid hastighetsgräns ≥ 80 km/h ska motriktad trafik separeras med vägmarkering
(mittlinje). Vid nybyggnad, eller vid befintliga vägar med tillräcklig bredd och
trafikflöden över 1500 f/d (ÅDT) bör mittlinjen även räfflas. Körbanans bredd bör då
vara minst 6,5 m, helst minst 7,0 m.
Stigningsfält kan övervägas om fordonshastigheterna för tung trafik (Lps) på grund av
lutning sjunker under 65 km/h vid VR>80, alternativt 60 km/h vid VR80 på en sträcka
längre än 400 m.
Tätortsgenomfarter
En skiljelinje går mellan om en genomfart ska separeras från tätorten eller om den ska
bli en del av och integreras i tätortens gatunät. Om vägen ska integreras som en del av
tätorten ställs höga krav på utformningen så att genomfartstrafiken anpassar sig till
tätortsmiljön och den även anpassas till stadsmiljöns värden rörande kulturmiljö och
arkitektoniska värden. Anpassning av utformningen bör även göras med avseende på
hur människor rör sig i området samt till upplevelsevärden. Vid separering kan
vägstandarden hållas uppe och kraven på att genomfartstrafiken behöver anpassa sig
minskar något.

KRAV

26(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Sikt och linjeföring
Sikt och linjeföring är kopplad till vald referenshastighet. En vägs linjeföring behöver
bestämmas utifrån en rad olika aspekter; utformning, byggnadstekniska förhållanden,
omgivningspåverkan mm. Horisontalkurvor och skevning dimensioneras utifrån ett
tänkt körspår som följer kurvradien. Dimensioneringen tar inte hänsyn till eventuella
körfältsbyten. Inte heller sikt.
Vid nybyggnad eller så stora ombyggnader att befintlig väg inte kan användas på
rationellt sätt är det rimligt att ställa traditionella nybyggnadskrav. Vid svåra
förhållanden bör dock på samma sätt som vid ombyggnad nyttan av att uppnå
nybyggnadskrav vägas mot objektspecifika effekter.
Vid nybyggnad finns ofta också större möjligheter att ge vägen en god formgivning.
De grundläggande principer som gäller för formgivning av vägar bör följas med de
anpassningar och kompletteringar som behövs med hänsyn till aktuell vägtyp.
Vid ombyggnad behöver befintliga sikt- och linjeföringsförhållanden analyseras och
hänsyn behöver tas till bland annat:
·

Visuell ledning

·

Stoppsikt; hinder i sidled, krön och svackor.

·

Korsningar och anslutningar.

·

Horisontalgeometri (radiestorlek, övergångskurvor)

·

Landskap (terrängform, vegetation, bebyggelse, kulturobjekt)

Landskapanpassning natur och kultur
Vägar ska vara landskapsanpassade och kan i vissa fall medföra behov av avvikelser
från teknisk standard, t ex vid utpekade kulturvägar, vid intrång i skyddade områden
eller i känsliga miljöer ur landskapsbildssynpunkt.

Korsningstäthet och placering
Korsningstäthet avser främst bedömning vid behov och önskemål om tillkommande
korsningar och anslutningar samt omfattning av sanering av anslutningar vid
ombyggnadsobjekt.
Vid bedömning behöver konsekvenser på både kort och lång sikt analyseras.
Motorvägar
Avstånd mellan trafikplatser och placering av trafikplatser längs motorväg beror
normalt på omgivande vägnät och vilka anslutningsbehov som finns. Som inriktning
gäller att minsta avstånd mellan trafikplatser bör vara 1,5 km vid hastighetsgräns 110
km/h och 3,0 km vid 120 km/h. Det finns inga regler för hur långt det får vara mellan
två trafikplatser. Långt avstånd kan dock medföra behov av vändmöjligheter för
räddningstjänst.
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Mötesfria motortrafikleder
Mötesfria motortrafikleder kan se olika ut och ha olika korsningsstandard, från enkla
planskilda korsningar till regelrätta trafikplatser och vid bedömning av tillkommande
korsningar behöver hänsyn tas till vägmiljön i stort. Vägstandarden och trafikflöden
kan också skilja sig åt om det är fråga om en 2+1 eller 2+2-väg.
Mötesfria vägar
Mötesfria vägar är i stort sett alltid utpekade som funktionella förbindelser för
långväga trafik och dessutom ofta godstrafik och kollektivtrafik. Trafikflödena är
normalt förhållandevis höga men kan ändå variera stort. Trafikmiljön kan, som nämnts
ovan, också variera stort.
Korsningar i plan i 100-miljö är inte i linje med långsiktiga trafiksäkerhetsmål.
Korsningar på mötesfria vägar bör därför vara få och placerade så att lokal
hastighetssänkning är möjlig (eller möjliga att utforma planskilda). Det betyder
exempelvis att korsningar i plan längs omkörningssträckor bör undvikas.
Undantag från den generella inriktningen ovan bör kunna gälla vid måttliga flöden och
nya korsningar som medför hastighetssänkning för genomgående trafik på grund av
endera lokal hastighetsbegränsning eller korsningstyp kan undvikas. Hänsyn behöver
även tas till gående och cyklister som kan behöva korsa planskilt.
Konsekvenserna av ökad trafik behöver bedömas om det är fråga om större
tillkommande flöden, exempelvis nyexploatering eller trafikomledning.
Trafikutvecklingen längs primärväg behöver också bedömas.
Det bör också vara möjligt med avsteg från den generella inriktningen om det är fråga
om mötesfria vägar med låg andel långväga trafik och godstrafik, där vägen har en
mer mångfunktionell funktion. Det kan också handla om att gående och cyklister
behöver prioriteras högre.
Tvåfältsväg med referenshastighet 80 km/h
Vägar med hastighetsgräns över 70 km/h är normalt utpekade som viktiga ur
framkomlighetssynpunkt. Samtidigt finns det en stor variation och hänsyn behöver tas
till funktionen mer specifikt och till trafikflöden.
På dessa vägar måste man bedöma om funktionen i huvudsak handlar om långväga
trafik eller om tyngdpunkten är mångfunktionell funktion, vilket kan komma styra
valet av utformning.
Vägar kan vara utpekade som prioriterade stråk med långväga trafik och godstrafik.
Där bör nya korsningar som medför hastighetssänkning för genomgående trafik, på
grund av endera lokal hastighetsbegränsning eller korsningstyp undvikas.
Längs prioriterade stråk med en låg andel långväga trafik och godstrafik, där vägen är
mångfunktionell, accepteras korsningar. Målavvägning ska utföras mellan vägnätets
funktion och lokala hänsyn. Det kan också handla om att gående och cyklister behöver
prioriteras högre. Vid större flöden, ÅDT > 4000 f/d, bör dock nya korsningar
begränsas.
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Vägar med bashastighet 70 km/h
En- eller tvåfältsvägar med bashastighet 70 km/h är normalt inte utpekade funktionella
stråk utan är mångfunktionella. Undantag finns dock i form av vissa förbifarter eller
infarter som inte anpassats till jämna hastighetssteg. Dessa får hanteras som 80 vägar
ovan eller tätortsvägar beroende på miljö.
Längs ”normala” bashastighetsvägar med måttliga till låga bör nya korsningar kunna
godtas förutsatt godtagbar placering och utformning. Vid större flöden, ÅDT > 4000
f/d, bör dock nya korsningar begränsas.
Inriktning för borttagande/ indragning av anslutningar
Vid ombyggnad bör möjlighet till borttagande/ indragning av anslutningar utredas och
effektbedömas. I första hand är detta aktuellt vid ombyggnadsobjekt och då främst
ombyggnad till mötesfri väg. Tänkbara korsningstyper och placering hänger samman
med omkörningssträckorna och här behövs en helhetssyn.
De enskilda anslutningar som berörs får hanteras på det sätt som går. Öppningar i
mitträcke bör dock undvikas med undantag om det är fråga om korsande
jordbruksredskap där det sammantaget bedöms bättre att korsa rakt över vägen jämfört
med att behöva åka längs vägen och vända. Det kan även handla om dåligt placerade
anslutningar och sidoområdesförbättringar.
Borttagande/ indragning av anslutningar på grund av exempelvis mitträcke får
medföra en vägförläning med upp till 3 km.
Slopande av anslutningar kan även vara aktuellt längs tvåfältsvägar där det både kan
handla om dåligt placerade anslutningar och sidoområdesförbättringar.
Tätort
Statliga vägar inom tätort eller i tätortsnära miljöer är normalt utpekade stråk där
framkomligheten behöver prioriteras samtidigt som detta kan stå i kontrast till lokala
målsättningar som ofta handlar om att hålla nere hastigheterna och kanske också
trafikmängderna.
För att få en rimlig avvägning behöver hänsyn tas till vägens funktion specifikt och
trafikflöden i kombination med vilken tätortsmiljö som är aktuell.
I ytterområden med ”60-miljö” bör framkomligheten hållas uppe och nya korsningar
undvikas, vilket i många fall kan vara svårt eftersom handelsområden och annan
trafikalstrande verksamhet ofta växer upp i dessa miljöer. Trafikmängderna är ofta så
stora att det behövs cirkulationsplatser eller signalreglering vilket sänker effektiviteten
i det övergripande vägnätet även om tillgängligheten blir hög till lokala mål. GCMtrafikanter bör kanaliseras till planerade korsningspunkter.
Tätortsgenomfarter i 40- och 50-miljö har redan ofta tätt mellan korsningar, det mesta
är bebyggt och nya korsningar är normalt inte aktuellt mer än i undantagsfall. Ofta är
framkomligheten i dessa miljöer redan låg och behöver också vara låg med hänsyn till
omgivningen. Här behöver de lokala förutsättningarna väga tungt. I de fall där
trafikmiljön blivit alltför komplex, kan en förbifart vara det enda alternativet.
En ytterligare aspekt i tätortsgenomfarter är orienterbarhet och att det sammantaget
blir en rimlig trafikmiljö även för de som inte känner till platsen.
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Korsningstyp
För val av korsningstyp behövs kännedom om funktionell livslängd, vägnät, vägtyp,
trafikflöden inklusive omfattning av gång- och cykeltrafik.
Längs det funktionellt prioriterade vägnätet är inriktningen att välja korsningstyper
och korsningsutformningar som inte med medför några större
framkomlighetsnedsättningar för primärvägstrafiken.
·

Längs motorvägar och motortrafikleder ska alla korsningar vara planskilda.

·

Korsningar med motorväg (där man ska kunna köra av och på motorvägen)
ska utformas som trafikplatser.

·

Korsningar på mötesfria vägar ska utformas så att vänstersväng inte sker
direkt från ett omkörningsfält. Helst ska vänstersväng direkt från
genomgående körfält undvikas.

·

Korsningar på mötesfria vägar och som är placerade längs omkörningssträckor
ska väljas så att hastighetsbegränsning 100 km/h kan upprätthållas.

·

Trafiksignaler ska endast användas inom tätort eller tätortsnära miljöer,
hastighetgräns ≤ 70 km/h eller vid övergångsställe ≤ 50 km/h.

Motorväg
Val av trafikplatstyp är ofta kopplat till terrängförhållanden och vilka funktioner som
ska uppnås. Om inte omständigheterna ger annat är trafikplats av rutertyp, normalt
med dropprefuger i sekundärvägskorsningarna, förstahandsval. Trevägskorsningar kan
vara av trumpettyp och vända med hänsyn till den dominerande trafikströmmen.
Mötesfri motortrafikled
Korsningar ska vara planskilda. Trafikplats enligt motorvägsstandard kan väljas med
är inget krav. Planskilda korsningar (typ F) godtas men bör vara utformade med
högeravsväng- och högerpåsvängskörfält. Samtidigt bör en enhetlig
korsningsutformning eftersträvas så att alltför stora skillnader i standard undviks. Om
motortrafikleden är utformad som 2+1 väg bör påfarter och påsvängsfält inte
lokaliseras för nära hopvävning från två till ett körfält.
Mötesfri väg 100 km/h
Vid val av korsningstyp måste, förutom säkerhet, framkomlighet och kapacitet, även
hänsyn tas till korsningens placering i förhållande till omkörningssträckornas
placering. De mer trafikerade korsningarna ska placeras på 1+1 sträckor och i första
hand vara trevägskorsningar av korsningstyp C. Fyrvägskorsningar endast vid låga
flöden på minst den ena sekundärvägsanslutningen (ÅDT < 100 f/d). I vissa fall kan
lokal hastighetsbegränsning vara aktuell.
Vid stora flöden kan större korsningar vara aktuellt, då cirkulationsplats eller planskild
korsning. Planskild korsning ansluts till primärvägen med korsningstyp B (med
triangelrefug, endast högersvängande trafik) och dessa kan placeras på
omkörningssträckor. Cirkulationsplatser bör i första hand undvikas men om inte detta
är möjligt utformas för 50 km/h.
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På mötesfria vägar med höga hastigheter måste vänstersvängar ske med stöd i form av
åtminstone separat vänstersvängkörfält (korsningstyp C eller större) i korsningar med
större vägar (lokal eller riksvägar).
Vid enskilda anslutningar eller vägar med lågt ÅDT ska i första hand medlöpande
högersvängar väljas kombinerat med möjlighet att vända längre fram. Om detta inte är
möjligt kan korsningen utformas typ ”ögla” med öppning i mitträcket. Vid bedömning
av säkerhet är ”ögla” att jämföra med fyrvägskorsning.
Om det generellt är 2 körfält per riktning ska alla korsningar vara korsningar med
endast medlöpande högersväng, cirkulationsplatser eller planskilda korsningar.
För VR 100 km/h (dvs. ingen lokal hastighetsbegränsning längs primärvägen) krävs
att:
·

Den beräknade risken avseende olycksutfall för dimensionerande dygnstrafik
(ÅDT-Dim) understiger 0,15 DSS/år (helst högst 0,1 DSS/år).

·

Största belastningsgrad under den funktionella livslängden, under
dimensionerande timme (Dh-dim), inte överstiger 0,6.

·

Hänsyn tas till eventuell korsande gång- och cykeltrafik.

·

Siktförhållanden motsvarande minst låg standard uppfylls.

·

I övrigt en enkel/konventionell korsningsutformning.

Om inte ovan uppfylls återstår sänkt hastighetsgräns eller större korsningstyp. Sänkt
hastighetsgräns får dock inte förekomma längs omkörningssträckor.
För lokala sänkningar gäller:
·

Om sänkningen motiveras av högt olycksutfall eller dålig sikt sker prövning i
första hand för 80 km/h, därefter 70, därefter 60.

·

Om sänkningen motiveras av komplexitet eller gång/cykel bör sänkning ske
till 70 eller 60.

Tvåfältsväg 80 och 90 km/h
Vid små flöden väljs korsningstyp och referenshastighet i korsning med hänsyn till
trafiksäkerhet och med hänsyn till framkomlighet längs primärvägen. Vid höga flöden
måste även kapacitet beaktas. Korsningsutformning och hastighet bör väljas så att:
·

Beräknat olycksutfall för dimensionerande dygnstrafik (ÅDT-Dim)
understiger 0,15 DSS/år (helst högst 0,1 DSS/år).

·

Största belastningsgrad under den funktionella livslängden, under
dimensionerande timme (Dh-dim), inte överstiger 0,6.

·

Hänsyn tas till eventuell korsande gång- och cykeltrafik.

I första hand bör mindre korsningar (typ A, B eller C) väljas. På landsbygdsmiljö kan
lokal hastighetsbegränsning vara aktuellt.
Inkommande vägar ska indelas i primär- respektive sekundärvägar. Väjningsreglering
får inte ske via högerregel. Generellt gäller att fyrvägskorsningar bör undvikas och
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istället delas upp i två förskjutna trevägskorsningar. Fyrvägskorsningar endast vid låga
flöden på minst den ena sekundärvägsanslutningen (ÅDT-Dim < 100 f/d).
Korsningstyp B kan väljas om bättre tydlighet behövs, eller för passage av en parallell
gång- och cykelbana.
Korsningstyp C innebär att korsningen är försedd med ett extra körfält för
vänstersvängande trafik från primärvägen. Motiv för att välja C korsning är i första
hand trafiksäkerhet men också framkomlighet och kapacitet längs primärväg. Det kan
också finnas särskilda omständigheter såsom dålig sikt, gång/cykelpassage mm.
Om mindre korsningar inte är möjliga med hänsyn till trafiksäkerhet och kapacitet kan
större korsning väljas, planskild korsning eller cirkulationsplats. Val av större
korsningar ska ske med stöd av analyser av trafiksäkerhetsäkerhet, kapacitet och
samhällsekonomiska effekter.
Längs prioriterade godsstråk bör cirkulationsplatser i första hand undvikas men om
inte detta är möjligt utformas för 50 km/h.
En- eller tvåfältsväg bashastighet 70 km/h
Med hänsyn till de flöden som normalt förekommer längs den här typen av vägnät är
främst mindre korsningar aktuella, normalt typ A. I vissa fall kan lokal
hastighetsbegränsning vara aktuellt, i första hand med hänsyn till gående- och
cyklister.
Reglering kan ske via påbjuden väjningsplikt eller via högerregel. Väljs väjningsplikt
bör de inkommande vägarna indelas i primär- respektive sekundärvägar.
Väjningsreglering via högerregel kan vara lämplig i lågfartsmiljöer där utformning
stödjer att högerregel också efterlevs.
Generellt sett är två förskjutna trevägskorsningar säkrare än en fyrvägskorsning
(undantag för låga flöden, ÅDT < 100). Hänsyn behöver tas till mängden korsande
trafik.
Korsningstyp B kan väljas om bättre tydlighet behövs, eller för passage av en parallell
gång- och cykelbana. Korsningstyp C innebär att korsningen är försedd med ett extra
körfält för vänstersvängande trafik från primärvägen. Motiv för att välja C korsning
handlar om trafiksäkerhet eller särskilda omständigheter såsom dålig sikt,
gång/cykelpassage mm. Ett annat alternativ att underlätta för korsande gång- och
cykeltrafikanter är att förse primärvägen med en GCM-passage inklusive refug.
I undantagsfall kan det finnas behov för en större korsningstyp, normalt
cirkulationsplats.
Tätort
Inom tätort är de flesta korsningstyper tillämpbara men anpassade till tätortsmiljön.
Normalt behövs också särskild hänsyn till gående- och cyklister.
Väljs mindre korsningar på fyrfältiga vägar bör dessa endast medge medlöpande
högersväng. I övrigt bör fyrfältiga vägar förses med större korsningar
(cirkulationsplatser, planskilda korsningar eller trafiksignal).
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Val av större korsningar ska ske med stöd av analyser av trafiksäkerhetsäkerhet,
kapacitet och samhällsekonomiska effekter (oavsett finansiering).
Enskilda anslutningar
Anslutningstyp för enskilda anslutningar med trafikflöde över ca 100 f/d (ÅDT) väljas
på motsvarande sätt som för korsningar.
Anslutningstyp för anslutningar med trafikflöden under ca 100 f/d väljs med hänsyn
till vägtyp och placering. På tvåfältsvägar väljs normalt korsningstyp A men med
geometrin anpassad till dimensionerande fordonstyper.
På mötesfria vägar behöver anslutningstyp väljas på likartat sätt som för korsningar.
Men med skillnaden att anslutningar ofta är lågtrafikerade och det är därför rimligt
med viss vägförläning (praxis upp till ca 3 km) för att hålla nere öppningar i
mitträcket. Med öppning i mitträcke väljs C korsning eller ögla. Val mellan dessa är
beroende av placering och om vändning ska underlättas. C korsning ska inte användas
vid vänstersväng från ett omkörningsfält.
I undantagsfall kan vänstersväng från genomgående körfält godtas, dock om det bara
är fråga om enstaka trafikanter (infart till ett eller ett par bostadshus). Om möjligt bör
anslutningen kompletteras med väntficka eller annan möjlighet att stanna invid eller
strax före anslutningen.
För att möjliggöra att korsa med exempelvis jordbruksredskap kan korta öppningar i
mitträcke vara aktuellt, som då inte medger sväng utan endast passage tvärs vägen.

Korsningsutformning
Som underlag för detaljutformning av korsningar behöver dimensionerande typfordon,
utrymmesklass och körsätt bestämmas. Dessutom separeringsform för gående och
cyklister.
Korsningar mellan statliga vägar ska utformas med plats för alla i VGU definierade
typfordon på väg. Dimensionerande är normalt Lps, Bb och Lspec. Utrymmesklass A
bör normalt väljas. Utrymmesklass B kan väljas om så behövs för att underlätta för
korsande gång- och cykeltrafik. Utrymmesklass C kan väljas vid låga flöden.
För korsning med spårväg, se 6.4.2 Principutformning
I cirkulationsplatser gäller körsätt D för typfordon Lspec. För körsätt gäller i nuläget
att körmån adderas i cirkulationsplatser och att kantstenstillägg adderas i övriga
korsningar om kantstöd finns, likaså tillägg för räcke.
Cirkulationsplatser i landsbygdsmiljö eller längs trafikleder bör vara utformade för 50
km/h. Gång- och cykeltrafiken bör då vara separerad eller att det är fråga om ett fåtal.
Cirkulationsplatser i tätortsmiljöer och där gående korsar i plan bör vara utformade för
30 km/h.
Korsningar med kommunala gator eller enskilda anslutningar dimensioneras för de
typfordon anslutande väg är avsedd för och trafikeras av. Utrymmesklass bestäms från
fall till fall baserat på flöde.
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Korsningar bör inte placeras i för brant lutning. Sikt bör som lägst uppfylla krav
motsvarande låg standard. I lågtrafikerade anslutningar (utan daglig trafik), kan lägre
siktkrav i undantagsfall godtas, dock ska stoppsikt finnas längs primärvägen.
Sidoområdena ska utformas så att risk för svåra skador vid en avkörning förebyggs.
Utformningen behöver också vara sådan att sikt upprätthålls och att den vägutrustning
som behövs, vägvisning mm får plats och kan placeras på lämpligt sätt.
Vägbelysning krävs vid cirkulationsplatser och signalreglerade korsningar eller
övergångsställen. Vägbelysning bör också finnas vid högtrafikerade trafikplatser.
Om vägen är försedd med viltstängsel medför korsningar och anslutningar öppningar
med risk för att vilt tar sig in i vägområdet. Viltstängslet måste utformas så risken för
detta hålls nere. Det kan också vara lämpligt med uthopp eller annan typ av åtgärd, på
omse sidor korsningspunkten, för att möjliggöra för djur att ta sig ur vägområdet om
de hamnat på fel sida stängslet.
Väjningsreglering i vanliga korsningar och anslutningar ska normalt vara antingen
väjningsplikt eller stopplikt (eller i undantagsfall högerregel). Stopplikt fordrar lokal
trafikföreskrift.

Fauna
Effekter för fauna ska klargöras i tidigt skede. Det som ska identifieras är:
·

befintliga och tillkommande barriärer

·

påverkan på djurens vandring

·

hur man kan styra djurens rörelse i landskapet

·

klargöra behov av passagemöjligheter

·

risker för viltolyckor

Skyddsanordningar
Vid val av skyddsanordningar ska hänsyn tas till referenshastighet, trafikflöden och
omgivning. Inriktningen för val av kapacitetsklass framgår av kap 7.3.4.2. Vid riskoch skyddsobjekt ska kapacitetsklass väljas efter särskild utredning.

Suicidprevention
Broar med höjd 14 m eller högre ska förses med suicidskydd.
Tätortsnära broar med gång- och cykelbana ska förses med suicidskydd när bron går
över järnväg, motorväg, mötesfri väg eller annan flerfältsväg med VR ≥ 60 km/h.
Tätortsnära vägar (motorvägar, motortrafikleder samt övriga vägar) där gång- och
cykeltrafik är förbjuden ska förses med stängsel eller motsvarande som hindrar
personer att ta sig in på vägen.
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Plankorsning mellan väg och järnväg
Nya korsningar i plan mellan väg och järnväg för permanent bruk på en befintlig bana
tillåts endast om korsningen sammantaget ökar trafiksäkerheten. Detta kan t.ex.
uppnås då en eller flera befintliga korsningar med dålig utformning kan slopas och det
inte är möjligt att åstadkomma en planskild korsning. På landsbygd tillåts
plankorsningar mellan väg och järnväg endast på en- eller tvåfältsvägar.
En bansträcka ska vara fri från plankorsningar om något av följande villkor är
uppfyllda
·

Nybyggd sträcka med största tillåtna hastighet (Sth) över 80 km/h

·

Nybyggd sträcka med Sth över 80 km/h som ersätter en befintlig sträcka
(linjeomläggning)

·

Nybyggd sträcka med minst två spår där spårgående fordon kan färdas
oberoende av varandra.

·

Befintlig sträcka som byggs ut till minst två spår där spårgående fordon kan
färdas oberoende av varandra.

Undantag från ovan gäller för plankorsningar som inte är öppna för allmän trafik utan
endast behövs för teknisk service av järnvägen eller räddning.

Hänsyn till GCM-trafik
För att fastlägga separeringsform för gående och cyklister/ moped klass II behövs
uppgifter om nättillhörighet, trafikantkategorier och flöden. För att mer precis kunna
bestämma separeringsform och detaljutformning bör gående och cyklister bedömas
var för sig och att dela in cykling i vardagscykling respektive fritidscykling.
Generell inriktning är att utpekade cykelstråk eller i övrigt vid större cykelflöden ska
separering ske på egen bana eller lokalvägnät. Särskild hänsyn ska tas till barn.
Längs mötesfria vägar är miniminivån vägrensseparering. Miniminivån är främst
aktuell om det inte är fråga om utpekade stråk och om det handlar om lägre flöden.
Längs tvåfältsvägar är också miniminivån vägrensseparering*).
*)

Undantag kan motiveras vid biltrafikflöden under 2000 f/d (ÅDT-Dim), alternativt
mycket låga (enstaka per vecka) GCM-flöden.
Vid både tvåfältsvägar och mötesfria vägar kan i vissa fall en kombination av
separering via lokalvägar (eventuellt sammanbundna av kortare sträckor cykelbanor)
och vägrensseparering vara ett alternativ om separeringen på egen bana inte bedöms
fullgod på grund av standard, vinterunderhåll mm.
På lågtrafikerade vägar med hastighetsgräns ≤ 60 km/h kan i vissa fall
vägrensseparering göras genom omdisponering av vägbanan, se Figur 5.1. Om
körbanan inte är tillräckligt bred för att bilar ska kunna mötas måste vägrenarna kunna
användas (här går det alltså inte med cykelfält).
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Figur 5.1 Omdisponering av vägbanan på lågtrafikerade vägar ≤60 km/h.
I tätort är inriktning att utpekade cykelstråk eller i övrigt vid större cykelflöden bör
separering ske på egen bana eller lokalvägnät.
I utpräglade tätortsmiljöer bör alltid åtminstone gångtrafiken separeras från biltrafiken.
Inom detaljplanelagd område bör behovet av separering mellan gående och cyklister
studeras.
Längs större trafikleder med hastighetsgräns 60 km/h eller högre bör gående- och
cyklister alltid separeras från biltrafiken med GCM-väg eller GCM-bana.
I ytterområden eller randbebyggelse längs väg av landsvägskaraktär, högst 80 km/h, är
inriktningen vägren, cykelbana eller separat gång- och cykelbana.
För separering tvärs vägen är inriktningen följande:
Referenshastighet 100 km/h och uppåt:
·

Vid större stråk och samtidigt större trafikflöden är inriktningen planskild
separering. Kontroll behövs av effektivitet, kostnader och omgivning.
Dessutom förutsättningarna att uppnå en utformning som leder till att den
planskilda korsningen används.

·

Inte utpekade stråk men om det ändå är fråga om mer än enstaka gående och
cyklister är inriktningen passage i två steg (och inte mer än ett körfält i taget).
Normalt vid korsning med sänkt hastighetsgräns.

·

Vid små flöden är inriktningen att passage i kan ske i två steg, vägens ena
körriktningen i taget.

Referenshastighet 70 och 80 km/h:
·

Vid större stråk och samtidigt större trafikflöden är inriktningen planskild
separering eller passage i två steg med sänkt hastighetsgräns till högst 60
km/h. Vid planskild korsning behövs kontroll av effektivitet, kostnader och
omgivningspåverkan. Dessutom förutsättningarna att uppnå en utformning
som leder till att den planskilda korsningen används.

·

Inte utpekade stråk men om det ändå är fråga om mer än enstaka gående och
cyklister är inriktningen ordnad passage, om möjligt i två steg vilket är särskilt
angeläget vid stor vägbredd.

·

Små flöden, ingen åtgärd.
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Cykelpassager har i trafikförordningen strikta krav på hastighetssäkring till 30 km/h.
Därför är de svåra att förena med höghastighetsmiljöer för biltrafiken men
planskildhet är ett säkert alternativ.
Lämplig utformning av korsning för GCM-trafik i Tätort:
Referenshastighet 60 km/h och uppåt:
Planskilt anslutning till korsningar med sänkt hastighet, exempelvis
cirkulationsplatser. I undantagsfall signalreglering i trafiksignalreglerad korsning, och
då vid högst 60 km/h.
Referenshastighet 50 km/h och lägre:
Gångpassage eller övergångsställe. Signalreglering tillsammans signalreglerad
korsning. Gångsignal i undantagsfall. Övergångsställe ska minst hastighetssäkras till ≤
40 km/h. Där det kan motiveras, anläggs planskild korsning.
Korsning med spår
Korsningar inom stationsområden med gång- och cykelvägar ska så långt möjligt vara
planskilda. Hänsyn ska tas till framkomlighet och säkerhet för personer med
funktionsnedsättning vid val av utformning av plankorsning.
Skyddsanordningar
Gång- och cykelbaneräcke och gång- och cykelbroräcke ska uppfylla krav på släthet.
Vägräcke ska uppfylla krav på släthet där de är placerade direkt intill en gångbana
eller cykelbana.
Fallskydd (stängsel eller motsvarande) bör anordnas längs GCM-vägar/banor vid höga
och branta skärningsslänter, stödmurar m.m.

Kollektivtrafik
Vi val av kollektivtrafikstandard ska hänsyn tas till referenshastighet, trafikflöden och
antal resenärer. Särskild hänsyn ska tas till barn, personer med funktionsnedsättning
och äldre.
Vid ny och ombyggnation ska hänsyn tas till åtgärder som främjar kollektivtrafikens
konkurrenskraft. Kollektivtrafikens framkomlighet ska särskilt beaktas liksom
bekväma övergångar mellan trafikslag.
I kollektivtrafiknät ska övervägas att ta hänsyn till ledbuss.
Motorväg och motortrafikled
På motorväg och mötesfri motortrafikled ska avskild hållplats användas, och det ska
finnas planskildhet för gående och cyklande till och från hållplats. Den planskilda
korsningen måste vara placerad och utformad så att det verkligen kommer att
användas.
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Mötesfri väg
På mötesfri landsväg ska fickhållplats användas, eller i särskilda fall avskild hållplats.
Avskild hållplats ska förses med accelerationsfält. Fickhållplats bör förses med
accelerationsfält i följande fall:
·

Mer än 10 bussar per dygn stannar på hållplatsen.

·

2-10 bussar stannar per dygn och dim trafik, ÅDT-dim, uppgår till minst 8000
f/d.

·

1 buss stannar per dygn och dim trafik, ÅDT-dim, uppgår till minst 10 000 f/d.

Tvåfältsväg
Vid referenshastighet 80 km/h eller högre bör fickhållplats väljas, undantag för låga
trafikflöden och få stannande bussar. Vägrenshållplats är ett alternativ om bred vägren
finns.
Hållplatstyp på tvåfältsvägar med referenshastighet ≤ 70 km/h är beroende av
biltrafikflöde och antal stannande bussar, men också av siktförhållanden, gång- och
cykeltrafik, vägrensbredd, hållplatsplacering m.m.
Där barn i yngre åldrar använder hållplatsen i stor omfattning bör hållplatsen ligga
skild från körbanan.
Hållplats som används för att reglera avgångstid ska vara skild från körbanan.
Tätort
Stopphållplats används endast vid VR ≤ 40 km/h.
Klackhållplats används endast vid VR < 60 km/h.

Rastmöjligheter
Vid val av rast- och parkeringsmöjligheter ska hänsyn för hela förbindelsen minst tas
till:
·

Om vägen tillhör det nationella stamvägnätet eller utpekade gods- och/eller
turiststråk.

·

Tidsmellanrum för möjlighet till kortare rast (rastplats, parkeringsficka eller
näringsställen).

·

Tids- och avståndsmellanrum för möjlighet till rast vid en trafikverksrastplats.

·

Naturliga förutsättningar som utblickar, natursköna platser och sevärdheter
som kan tillvaratas vid placering av rastplatser.

Som målsättning gäller att det längs det nationella stamvägnätet samt längs utpekade
gods- och/eller turiststråk ska finnas:
·

Möjlighet till kortare rast var 30:e minut (rastplats, parkeringsficka eller
övriga samhällsfunktioner).

·

Möjlighet till rast vid en Trafikverksrastplats var 60-120:e minut, vilket
innebär att avståndet mellan två rastplatser inte bör överstiga 75-150 km.
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Vid utbyggnad av nya vägavsnitt längs dessa vägnät ska möjligheterna att komplettera
vägnätet med rastmöjligheter enligt ovan beaktas.

Omledningsväg
Vid ombyggnad och val av åtgärd på befintlig väg, ska hänsyn tas till om vägen är
utpekad som omledningsväg. Åtgärder får inte leda till försämrad kapacitet eller
framkomlighet på omledningsvägen.

Nöduppställning och serviceplatser
Vid val av nöduppställningsplatser, kontrollplatser och serviceplatser ska hänsyn tas
till:
·

Referenshastighet

·

Trafikflöde

·

Typsektion

·

Möjlighet att flytta fordon utanför vägbanan

·

Möjlighet för förare och passagerare att lämna vägbanan.

På mötesfria vägar är inriktningen att vändmöjligheter ska finnas var 3.e km.
På mötesfria vägar bör långa enfältssträckor förses med nödfickor om vägrensbredden
är under 2,0 m.

Vägmärken och vägmarkeringar
Med standard för vägmärken avses skyltars textstorlek, placering (mark- eller
luftburen) och typ (statiska eller dynamiska). För val av standard av vägmärken ska
hänsyn till referenshastighet, trafikens intensitet, typsektionsstandard, korsningstyper
och trafiktäthet tas.
Vägmarkeringar och vägmärken ska användas i enlighet med gällande regelverk och
riktlinjer för att informera trafikanter om gällande trafikregler och särskilda risker som
t ex farliga kurvor.

Vägbelysning
Vägbelysning användas där behov av ökad trafiksäkerhet och trygghet för trafikanter
finns. Särskild hänsyn ska tas till trafikmiljöns komplexitet, trafikflöde,
referenshastighet, antalet gående/ cyklister och andra omständigheter som påverkar
trafiksäkerheten. Inför val att införa belysning i tidigare ”mörka” områden ska
miljöpåverkan och övriga störningar på omgivningen särskilt beaktas.
I följande fall ska det alltid finnas vägbelysning:
·

Vägtunnlar med fordonstrafik

·

Cirkulationsplatser

·

Trafiksignalreglerade korsningar
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·

Öppningsbara broar för bilfordonstrafik

·

Färjelägen

På landsbygd är inriktningen för vägbelysning.
·

Busshållplatser: Inriktningen är att hållplatser med mer än 20 av- eller
påstigande/dygn bör förses med belysning.

·

Gång- och cykelförbindelser

·

Högtrafikerade eller komplexa trafikplatser.

Utöver detta kan belysning vara aktuellt om det förekommer störande ljus från
omgivningen som medför sämre sikt eller vilseleder.
I tätorts- och tätortsnära miljöer påverkas behov av trafikflöden, trafikantgrupper,
väganläggningens komplexitet inklusive störande ljus från omgivningen.
Tätortsgenomfarter och gång- och cykelförbindelser i tätort ska normalt vara försedda
med vägbelysning, undantag låga flöden (mindre samhällen/randbebyggelse).
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6

Gemensamma krav
Orsak till vald utformning ska dokumenteras.
Dokumenterat val ska förankras hos Beställaren.
Väg, gata och spårväg ska vara tillgängliga och anpassade för alla trafikanter och
resenärer och bl.a. utformas med avseende på restidsmål, kapacitet, säkerhetsmål och
omgivande landskap, dess natur- och kulturvärden, samt uppfylla ställda krav på
gestaltning och miljö och hälsa.
Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt optimerad anläggning ska utformas för alla
trafikanter, resenärer och för gods.
Väg, gata och spårväg ska vara utformade så att upprätthållande av funktion, standard
och användbarhet möjliggörs under hela deras livstid.
Väg ska utformas så att lämplig flexibilitet finns för framtida ökade prestanda.
Väg ska utformas för avsedd trafik och enligt gällande lagar, förordningar och
föreskrifter.

Tillgänglighet
Funktionell förbindelse ska vara utformad för Bb och Lps.
Funktionell förbindelse ska kunna trafikeras med Lspec samt förekommande och
planerad dispenstrafik.
Förbindelse som inte är funktionell ska vara utformad för de fordon som planeras
använda den.

Fria rummet
Fri höjd
Fri höjd ska uppfylla kraven i Tabell 6.1 på vägbana inkl. >1,0 m utanför vägbanekant.
Undantag för måttet utanför vägbanan vid skyddsanordning, se avsnitt 7.3.4.3.1.
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Tabell 6.1 Dimensionerande höjd allmän väg
Hindertyp

Fri höjd (m)

Bana för
biltrafik

Bro över väg som inte är av stål,
prefabricerade betongelement, aluminium
eller trä. Vägmärken. Tunneltak utan
installationer

4,7

Bana för
biltrafik

Portalbalk för vägmärke, utan elledning

4,9

Bana för
biltrafik

Portalbalk för vägmärke, med elledning

5,1

Bana för
biltrafik

Bro över väg som är lättkonstruktion (stål,
prefabricerade betongelement, aluminium
eller trä), installation i tunneltak

5,1

Bana för
biltrafik

Luftledning

6,0 {ELSÄK-FS 2008:1 och
2010:1}

Bana för
biltrafik

Fasledare i friledning > 1 och ≤ 55 kV

7,0 {ELSÄK-FS 2008:1 och
2010:1}

Bana för
biltrafik

Fasledare i friledning > 55 kV

7,0 + Spänningstillägg {ELSÄK-FS
2008:1 och 2010:1}

Bana för
bil – och
spårvagns
trafik i
blandtrafik

Kontaktledning för spårvagn

4,5 m + 0,5 m {SS-EN 50122-1
5.2.4}

Bana för
bil – och
järnväg

Plankorsning över järnvägsspår med
kontaktledning.

4,7

Ridväg

Alla hinder

3,0

GCMbana/väg

Alla hinder

2,5

Korta hinder t.ex. vägmärken

2,2

Långa hinder t.ex. planskild passage
under väg/järnväg

2,5

Gångbana

*Avser även korsning/passage av spårväg i reserverat utrymme samt i plankorsningar med spårväg på
särskild banvall.

Fri höjd ska, där snö, is och tjällyftning är större än 0,1 m, ha tillägg för motsvarande
mått.
Fri höjd ska på allmän väg med konkav vertikalkurva där Rv ≤ 700 m ha höjdtillägg
enligt Tabell 6.2.
Tabell 6.2 Höjdtillägg vid små konkava vertikalkurvor (Rv)
Vertikalkurva (m)

100 ≤ Rv < 200

200 ≤ Rv < 300

300 ≤ Rv ≤ 700

Höjdtillägg (m)

0,15

0,1

0,05

Fri höjd ska möjliggöra drift och underhåll.
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Frigångshöjd
Marginal ska vara minst 0,05 m för passerande Lspec med frigångshöjd 0,2 m på väg
som dimensioneras för detta typfordon.
Marginal ska vara minst 0,1 m mellan korsande Lspec med frigångshöjd 0,2 m och
spår.

Fri bredd
På vägar för biltrafik får inte fri bredd (hinderfri bredd plus körbana) understiga mått
enligt Figur 6.1.

Figur 6.1 Hinderfri bredd från körbanekant på väg/gata med biltrafik

Korsningar
Valt utrymmesbehov och utrymmesklass ska motiveras och godkännas av Beställaren.

Landsbygd
Tätort

Trygghet
Vägarkitektur
Infrastrukturanläggningar ska präglas av god arkitektur.
Vägens sidoområden och övriga ytor utanför vägbanan ska:
·

vara anpassade till omgivningens rådande geologiska förutsättningar

·

vara anpassade till omgivningens rådande ekologiska förutsättningar

·

ges en estetisk utformning
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Trafiksäkerhet
Hastighetssäkring av passager
Övergångsställe ska hastighetssäkras till ≤ 40 km/h.
Hastighetssäkring av gångpassage ska övervägas.
Cykelöverfart ska hastighetssäkras till ≤ 30 km/h.
Hastighetssäkring av cykelpassage ska övervägas.

Korsningar mellan väg och spårväg i blandtrafik
Väg med spårväg i blandtrafik ska vara huvudled i förhållande till väg utan spårväg.

Korsningar med spårväg i blandtrafik och på egen bana i
reserverat utrymme
Väg med spårväg i blandtrafik ska vara huvudled i förhållande till väg utan spårväg.

Skyddsavstånd mellan väg och järnväg
Se krav i {TDOK 2014:0555 - Banöverbyggnad - Infrastrukturprofiler "Krav på fritt
utrymme utmed banan”}.

Skyddsavstånd mellan väg och spårväg
Avstånd mellan väg och spårväg, mätt mellan vägbanekant och spårmitt, minst uppgå
till mått enligt Tabell 6.3.Undantag från måtten i Tabell 6.3 kan göras om särskilda
skyddsåtgärder vidtas.
Tabell 6.3 Skyddsavstånd till spårväg.
STH (km/h)

VR väg (km/h)
≤ 60

80

100

≥ 110

≤ 60

*

10,0 m

15,0 m

20,0 m

> 60

7,0 m

15,0 m

20,0 m

25,0 m

*) Fria rummet för respektive stad gäller vid reserverat utrymme. Vid blandtrafik finns inga krav på
skyddsavstånd.

Se även kap 8.4.8.2.
Om skyddsavstånd är mindre än 15,0 m och väg är belägen högre än spårväg ska
skyddsavstånd ökas med minst 1,5 gånger höjdskillnad.
Särskilda skyddsåtgärder ska uppfylla följande krav:
1. Spårvägsutrustning och dess elektrifierade delar skyddas från påkörning av
fordon i stadstrafik i enlighet med dimensionerad trafiksituation.
2. Avkörande fordon i enlighet med dimensionerad trafiksituation förhindras
från att komma in i spårområde.
3. Spårinnehavarens standard uppfylls gällande skyddsjordning.
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Plankorsningar
På landsbygd får plankorsningar (korsning i plan mellan väg och spår) endast
förekomma på enfälts- eller tvåfältsvägar med VR ≤ 80 km/h.

Järnväg
Förutsättning
Krav i detta avsnitt gäller inte plankorsningar som är stängda för allmän trafik
och endast behövs för teknisk service av järnvägen.
Bansträcka ska vara fri från plankorsningar om något av följande villkor är uppfyllda
1. nybyggd sträcka med största tillåtna hastighet (Sth) > 80 km/h,
2. nybyggd sträcka med Sth > 80 km/h som ersätter en befintlig sträcka
(linjeomläggning),
3. nybyggd sträcka med minst två spår där spårgående fordon kan färdas
oberoende av varandra,
4. befintlig sträcka som byggs ut till minst två spår där spårgående fordon kan
färdas oberoende av varandra.
Ny plankorsning på befintlig bana tillåts endast om korsningen sammantaget ökar
trafiksäkerheten (t.ex. då en eller flera befintliga korsningar med dålig utformning kan
slopas).
Ny plankorsning för GCM-trafik får byggas om det behövs för att tillgodose behovet
av passagemöjligheter över järnvägen.

Spårväg på särskild banvall
Bansträcka på landsbygd ska vara fri från plankorsningar om något av följande villkor
är uppfyllda
1. nybyggd sträcka med största tillåtna hastighet (Sth) > 80 km/h,
2. nybyggd sträcka med Sth > 80 km/h som ersätter en befintlig sträcka
(linjeomläggning),

Nybyggd bansträcka i tätort ska vara fri från plankorsningar med undantag för:
1. plankorsning för gående vid spårvagnshållplats
2. plankorsning med gata med trafik understigande ÅDT 5000 och referenshastigheten
är VR 60 km/h eller lägre och spårvägen har STH 60 km/h eller lägre.

Ny plankorsning för permanent bruk på befintlig bana tillåts endast om
1. korsningen sammantaget ökar trafiksäkerheten (t.ex. då en eller flera
befintliga korsningar med dålig utformning kan slopas),
2. det inte är möjligt att åstadkomma en planskild korsning.
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För korsningar mellan väg och spårväg på särskild banvall ska Spårinnehavare och
gällande säkerhetsordning konsulteras i valet av trafiklösning och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
För korsningar mellan väg med VR ≤60 km/h och spårväg på särskild banvall med
STH ≤ 60 km/h ska gällande Spårinnehavare och gällande säkerhetsordning
konsulteras i valet av trafiklösning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Väg med spårväg i blandtrafik ska vara huvudled i förhållande till väg utan spårväg.

Separering av spårvägstrafik från övrig trafik
Där det finns risk för att oskyddade trafikanter kommer in i spårområdet på oönskade
ställen ska avgränsning mot spårområdet finnas.

Spårväg i blandtrafik
Spårvägstrafik får gå i blandtrafik med övrig fordonstrafik i tätort under förutsättning
att referenshastigheten och största tillåtna hastighet är VR60 km/h och STH 60 km/h
eller lägre, samt att VR är samma som STH.
På landsbygd får inte spårvägstrafik gå i blandtrafik.
Spårvägstrafik tillåts gå i blandtrafik med gående inom gångfartsområden och på
gågator med STH ≤ 15 km/h.
Cykeltrafik ska separeras från spårvägstrafik i eller mot färdriktningen. Undantag från
kravet medges endast efter väg- och spårinnehavarens godkännande.

Spårväg i reserverat utrymme
Spårvägstrafik får gå i reserverat utrymme under förutsättning största tillåtna hastighet
(STH) är 60 km/h eller lägre och att referenshastigheten på gatan i samma gaturum
inte avviker mer än 20 km/h från STH.
På landsbygd får inte spårvägstrafik gå i reserverat utrymme.

Spårvägstrafik på bro
Bro med spårväg i blandtrafik ska vara försedd med urspårningsskydd med räcke eller
förhöjd kantbalk. Kantbalk och räcke ska vara dimensionerade att förhindra
genombrott vid urspårning för aktuella spårvagn och aktuell hastighet (STH)

Utrymning av kollektivtrafikfordon
Utrymning av kollektivtrafikfordon ska vara möjlig att genomföra längs hela
linjesträckan.
Utrymme mellan fordon och korta hinder vid utrymning ska vara minst 0,9 meter
brett.
Utrymme mellan fordon och långsträckta hinder vid utrymning ska vara minst 1,2 m
brett.
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Vid stup längs utrymning ska fallskydd finnas.

Framkomlighet för utryckningsfordon
Spårväg med hårdgjord yta ska utformas så att utryckningsfordon (Lu) ska kunna
komma fram i gaturummet.

Vändmöjligheter för utryckningsfordon
Vändmöjlighet ska finnas för utryckningsfordon var 3:e km.
Spårväg i blandtrafik ska inte omöjliggöra vändmöjligheten för utryckningsfordon.

Landskapsanpassning natur och kultur
All infrastruktur ska vara landskapsanpassad.

Passagemöjligheter för djur
Säkra passagemöjligheter med god ekologisk funktion för djur ska finnas.
Passager i plan på vägar med vilt-/ faunastängsel får inte finnas där:
·

ÅDT > 5000

·

VR > 80 km/h.

·

längs ett vägavsnitt som är försedd med mitt- eller sidoräcken.

Stora däggdjur
Vid ny- och ombyggnad av väg ska passage för stora däggdjur längs dalgångar alltid
finnas.
Vid ny- och ombyggnad av broar över vattendrag ska passage för stora däggdjur
finnas där:
·

ÅDT > 4000 och VR ≥ 90 km/h.

·

Vägen har vilt-/ faunastängsel

Vid ny- och ombyggnad av vägar ska passage för stora däggdjur finnas där:
·

ÅDT > 4000 och VR ≥ 90 km/h.

·

Vägen har vilt-/ faunastängsel

Avstånd mellan passager ska ligga i intervallet 4 – 6 km.
Medelstora däggdjur
Vid nybyggnad av broar över vattendrag ska passage för medelstora däggdjur finnas
där ÅDT > 400 och VR ≥ 70 km/h.
Vid ombyggnad av broar över vattendrag samt för parallella trummor med en
sammanlagd diameter över 2 meter ska passage för medelstora däggdjur finnas där
ÅDT > 1000 och VR ≥ 70 km/h.
Planskilda passager för medelstora däggdjur ska finnas utifrån behov.
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Vattenlevande djur
När vägar korsar vattendrag ska passage för vattenlevande djur finnas.
Grod- och kräldjur
Vid ny- och ombyggnad av vägar ska passage för grod- och kräldjur finnas vid
identifierade konfliktsträckor.

Kulturarv och kulturmiljöer
Intrång i kulturmiljö ska undvikas.
Vid beviljad dispens, för oundvikligt intrång i kulturmiljö, krävs särskild hänsyn.

Buller
Förutsättning
Vid både ny- och ombyggnation ska lokalisering och utformning ske med
hänsyn taget till riktvärden för ljudnivåer.
Planskilda passagemöjligheter för djur ska ha god ekologisk funktion gällande
buller.

Trafikverkets riktvärden för buller och vibrationer
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7

Sektion landsbygd
Typsektioner för vägar
Motorväg VR 110/120
Allmänt
Motorväg ska utformas med separata vägbanor för motriktad trafik.
Motorvägs vägbanor ska vara åtskilda av en mittremsa.
Avståndet mellan vägbanekanterna på en motorväg och en intilliggande väg ska vara
minst 8,0 meter.
Om trafikmängden på intilliggande väg är >100 f/d (ÅDT-Dim) ska avståndet mellan
motorväg och intilliggande väg vara minst 13,0 meter.
Där intilliggande väg är placerad högre än motorväg ska minsta avståndet mellan
motorväg och intilliggande väg ökas med 1,5 gånger höjdskillnaden.
Trafik på intilliggande väg får inte medföra risk för bländning.
Intilliggande väg får inte medföra missledande visuell ledning.
Motorväg ska vara försedd med stängselsystem för vilt och fauna (se kapitel 15.3.1
Stängselsystem).

Vägbanor och mittremsor
Fyrfältig motorväg på landsbygd ska vara utformad enligt Figur 7.1.
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Figur 7.1 Typsektioner för motorväg på landsbygd
Sidoräcke ska vara placerat så att avståndet från närmaste körbanekant till sidoräcke är
minst 2,75 m.
Dikesdjup i mittremsa ska vara ≥ 0,25 m.
Fyrfältig motorväg på landsbygd ska vara utformad med breddmått enligt Tabell 7.1.
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Tabell 7.1 Breddmått motorväg
K1 (yttre
körfält)
(m)

K2 (inre
körfält)
(m)

Vm
(mittvägren)
(m)

V
(vägren)
(m)

M *)
(mittremsa)
(m)

Räffling **)
(se kap.
13.2.1.7.2)

Väg

3,5

3,5

0,5

2,0

2,5

Vägren och
mittvägren

Bro

3,5

3,5

0,5

2,0

Tunnel

3,5

3,5

1,0

2,0

Nybyggnad

*) Undantag: Mittremsans bredd får vid behov ökas för att inrymma exempelvis brostöd, belysning eller
driftvändplats. Mittremsans bredd får vid behov ökas av vägarkitektoniska och naturmiljömässiga skäl, för
att spara naturliga terrängformationer, unika träd etc. Undantag ska motiveras och godkännas av
Beställaren.
**) Undantag får göras i de fall restriktioner med hänsyn till buller finns efter godkännande av Beställaren.

Mittremsa ska vara försedd med ett separat räcke i vardera vägbanekanten.
I mittremsa ska yta utanför räcke, på en bredd motsvarande räckets arbetsbredd +
fordonsinträngning (VI), vara fri från oeftergivliga hinder.
Dagvatten i mittremsa ska vara omhändertaget.

Sidoområden
Sidoområdesutformning
Motorväg ska ha räcke där:
1. innerslänt är brantare än 1:4,
2. bankhöjd är >2,0 m,
3. bankdike är smalare än 1,0 m,
4. ytterslänt vid bankdike är brantare än 1:4,
5. skärningsdike är smalare än 0,5 m,
6. skärningsdike saknar minst 0,5 m bred ytterslänt med lutning 1:4 utanför
skärningsdikesbotten,
7. övre ytterslänts skärningsslänt lutar brantare än 1:2,
8. bergskärning brantare än 1:2 börjar längre ned än 3,0 m över dikesbotten,
9. säkerhetszon är mindre än krav i Figur 7.2 och Figur 7.3
10. VR120*).
*)

Undantag kan medges vid bankar med höjd <2,0 m i öppet landskap utan
sidohinder efter beslut av Beställaren.
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Figur 7.2 Motorväg, bank utan räcke
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Figur 7.3 Motorväg, skärning utan räcke
Sidoområde längs motorväg på bank utan räcke ska vara utformat enligt Figur 7.2. Där
säkerhetszonen behöver breddas med hänsyn till både bankhöjd och ytterkurva ska
måtten adderas. I de fall tillägg görs i en ytterkurva godtas motsvarande minskning i
innerkurvan. Undantag kan göras angående största bankhöjd respektive största
dikesdjup utan räcke efter att det godkänts av Beställaren.
Där säkerhetszon behöver breddas med hänsyn till både bankhöjd och ytterkurva ska
tilläggen adderas.
Sidoområde längs motorväg i skärning utan räcke ska vara utformat enligt Figur 7.3.
Där säkerhetszonen behöver breddas med hänsyn till både bankhöjd och ytterkurva
ska måtten adderas. I de fall tillägg görs i en ytterkurva godtas motsvarande minskning
i innerkurvan.
Stödremsa ska luta som intilliggande vägbana.
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Sidoområde längs motorväg på bank/i skärning med räcke ska vara utformat enligt
Figur 7.4. Undantag finns beträffande lutning mellan vägbanekant och sidoplacerat
räcke och även gällande högkapacitetsräcke (H2-) inklusive övergång mellan
högkapacitetsräcke och vägräcke, se 7.3.2.2 Vägräcken.

Figur 7.4 Motorväg, bank/skärning med räcke
Krav på säkerhetszon ska omfatta även mittremsa, sidoremsa och eventuella övriga
ytor invid vägbana.
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Säkerhetszon
Säkerhetszon ska vara fri från
1. fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 m ovan marknivån,
2. stup*).
3. vatten överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.
*)

Undantag: Korsande vägtrummor med dimension <0,8 m får finnas i
säkerhetszonens yttre halva.
Vägutrustning inom säkerhetszonen ska vara eftergivlig, alternativt vara en
skyddsanordning med trafiksäkerhetsegenskaper, som uppfylls i aktuella
trafikriktningar.
Vägutrustning i säkerhetszon får inte vara penetrerande.
Andra anordningar i säkerhetszonen ska vara placerade och utformade så att skaderisk
vid avkörning begränsas.
På avsnitt utan sidoräcke ska trumände utformas snedskuren till samma lutning som
slänten.

Mötesfri väg VR 110/100
Förutsättning
Där gående och cykel-/mopedtrafik är hänvisad till annat intilliggande vägnät
eller friliggande GCM-väg, se avsnitt 7.2.3 Friliggande GCM-väg.

Allmänt
På mötesfri väg ska motriktad trafik vara separerad med räcke.
Väg ska vara utformad som mötesfri landsväg (MLV) eller mötesfri motortrafikled
(MML).
Mötesfri väg ska vara utformad med omväxlande ett och två körfält i vardera riktning,
alternativt kontinuerligt 2 körfält i vardera riktning.
Avstånd mellan vägbanekant på mötesfri väg och intilliggande väg ska vara minst 8
m.
Där intilliggande väg är placerad högre än den mötesfria vägen ska minsta avstånd
mellan mötesfri väg och intilliggande väg ökas med 1,5 gånger höjdskillnaden.
Intilliggande väg får inte medföra risk för bländning.
Intilliggande väg får inte medföra missledande visuell ledning.
Mötesfri väg ska vara försedd med stängselsystem för vilt och fauna (se kapitel 15.3.1
Stängselsystem).
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Vägbanor och mittremsor
Mötesfri väg ska vara utformad enligt Figur 7.5.

Figur 7.5 Typsektion för mötesfri väg, principfigur
Mitträckets bredd ska rymmas inom vägens mittremsa.
Vid dubbelsidigt tvärfall och skevningsövergångar ska beläggningsrygg placeras i
mitträckeslinje.
Vardera sida av mittremsa ska ha samma tvärfall som intilliggande mittvägren.
I korsning med vänstersvängande eller korsande trafik ska uppehåll göras i mitträcke.
Mitträcke ska vara kontinuerligt förutom i korsningar.
Mitträcke ska vara kontinuerligt öppningsbart eller kunna öppnas på jämna mellanrum
enligt Beställaren beslut.
Vändmöjligheter ska finnas var 3 km för räddningsfordon.
Minsta breddmått mellan mitt- och sidoräcke ska bestämmas med hänsyn till
framkomlighet för räddningsfordon, drift- och underhållsaspekter samt dispenstrafik.
Sidovägren ska vara >0,5 m bred.
Sidovägren ska förses med räfflor (se kapitel 13.2.1.7.3).
På enfältig sträcka ska nöduppställningsplats finnas var 2,5 km.
På längre 1+1-sträckor, d.v.s. väg med andel omkörningsbar längd mindre än 30 %
(±5 %) per riktning, ska sektion utformas enligt Tabell 7.2

KRAV

56(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Tabell 7.2 Sektionsindelning för mötesfri väg med längre 1+1-sträckor
Mötesfri väg

Totalt

V
(m)

K1
(m)

Motortrafik-led

10,0

0,5

3,75

På bro

10,5

0,75

K2
(m)

Vm
(m)

M
(m)

Vm
(m)

K1
(m)

V
(m)

0,6

0,3

0,6

3,75

0,5

Nybyggnad

0,75

Vid ombyggnad av bef. 9,0 m väg

På bro (avser brobreddning)

9,0

0,5

10,5

1,5

3,5

0,35

0,3

0,35

3,5

1,5

Omkörningssträcka ska vara minst 900 m lång.

Vägrensseparering
På mötesfri väg med vägrensseparering av gående och cykeltrafik ska vägren vara
≥1,5 m bred, se Tabell 7.3.
Tabell 7.3 Sektion för mötesfri väg med vägrensseparerad gående och
cykeltrafik.
Mötesfri väg

Totalt

V
(m)

K1
(m)

1,5

3,5

K2
(m)

Vm
(m)

M
(m)

Vm
(m)

K1
(m)

V
(m)

0,6

0,3

0,6

3,5

1,5

Nybyggnad/ ombyggnad
11,5

Vägren ska vara markerad enligt Figur 7.6.

Figur 7.6 Markering av vägren

0,5
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Sidoområden

Sidoområdesutformning
Väg ska ha räcke där:
1. Innerslänt är brantare än 1:4*),
2. bankhöjd är >3,0 m,
3. bankdike är smalare än 1,0 m,
4. ytterslänt vid bankdike är brantare än 1:4,
5. skärningsdike är smalare än 0,5 m,
6. skärningsdike saknar minst 0,5 m bred ytterslänt med lutning 1:4 utanför
skärningsdikesbotten,
7. övre ytterslänts skärningsslänt lutar brantare än 1:2
8. bergskärning brantare än 1:2 börjar lägre ned än 3,0 m över dikesbotten eller
9. säkerhetszon är mindre än krav i Figur 7.7 och Figur 7.8.
*)

Ev. undantag vid ombyggnad, se stycke före Figur 7.10.
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Figur 7.7 Mötesfri väg, bank utan räcke.
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Figur 7.8 Mötesfri väg, skärning utan räcke.
Sidoområde längs mötesfri väg på bank utan räcke ska vara utformat enligt Figur 7.7.
Undantag kan göras där säkerhetszon breddats på grund av tillägg för ytterkurva, då
motsvarande minskning av säkerhetszon godtas i innerkurvan.
Sidoområde längs mötesfri väg i skärning utan räcke ska vara utformat enligt Figur
7.8.
Stödremsa ska luta som intilliggande vägbana.
Sidoområde längs mötesfri väg på bank/i skärning med räcke ska vara utformat enligt
Figur 7.9. Undantag finns beträffande lutning mellan vägbanekant och sidoplacerat
räcke och även gällande högkapacitetsräcke (H2-) inklusive övergång mellan
högkapacitetsräcke och vägräcke, se 7.3.2.2 Vägräcken.
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Figur 7.9 Mötesfri väg. Bank/skärning med räcke
Innerslänt får inte vara brantare än 1:4 utan räcke. Undantag kan göras vid ombyggnad
till mötesfri väg där vägbanekanten ligger kvar och befintligt sidoområde utan räcke
uppfyller kraven enligt Figur 7.10 (motsvarande tidigare s.k. typ C), eller har en
utformning som bedöms likvärdig ur säkerhetssynpunkt, och där bankhöjd är lägre än
3,0 m, under förutsättning att slänten inte behöver åtgärdas på annat sätt, efter
motivering och Beställarens godkännande.
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Figur 7.10 Mötesfri väg. Lägst godtagbar sidoområdesutformning vid
ombyggnad till mötesfri väg.
Vid vägbreddning eller om slänt byggs om ska den uppfylla sidoområdeskrav enligt
avsnitt 7.1.2.4.1 Sidoområdesutformning och 7.1.2.4.2 Säkerhetszon.
Krav på säkerhetszon ska omfatta även mittremsa, sidoremsa och eventuella övriga
ytor invid vägbana.
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Anslutande vägs slänt ska läggas i samma lutning som eller flackare än primärvägens
slänt inom hela säkerhetszonens bredd för primärvägen.

Säkerhetszon
Säkerhetszon ska vara fri från:
1. fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 m ovan marknivån,
2. stup*),
3. vatten överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.
*)

Undantag: Korsande vägtrummor med dimension <0,8 m får finnas i
säkerhetszonens yttre halva.
Vägutrustning inom säkerhetszonen ska vara eftergivlig alternativt vara en
skyddsanordning med trafiksäkerhetsegenskaper som uppfylls i aktuella
trafikriktningar.
Vägutrustning i säkerhetszon får inte vara penetrerande.
Andra anordningar i säkerhetszonen ska vara placerade och utformade så att skaderisk
vid avkörning begränsas.
På avsnitt utan sidoräcke ska trumände utformas snedskuren till samma lutning som
slänten.

Tvåfältsväg VR 100/80
Allmänt
På en tvåfältsväg ska motriktad trafik vara separerad med vägmarkeringslinje.
Tvåfältsvägar med vägbanebredd ≥7,0 m ska förses med räfflor i vägmitt (se kapitel
13.2.1.7.4).
Avstånd mellan vägbanekant på tvåfältsväg och intilliggande väg ska vara minst 8 m.
Där intilliggande väg är placerad högre än tvåfältsvägen ska minsta avståndet mellan
tvåfältsvägen och intilliggande väg ökas med 1,5 gånger höjdskillnaden.
Intilliggande väg får inte medföra risk för bländning.
Intilliggande väg får inte medföra missledande visuell ledning.
Tvåfältsväg ska vara försedd med stängselsystem för vilt och fauna (se kapitel 15.3.1
Stängselsystem), ≥ 4000 ÅDT och skyltad hastighet > 80 km/h.
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Vägbanor
Tvåfältsväg ska vara utformad enligt Figur 7.11.

Figur 7.11 Typsektioner för tvåfältsväg, principfigur.
Vägren ska vara >0,25 m bred.
Vid vägrensseparering ska vägrenens bredd vara >0,75 m.

Sidoområden
Sidoområdesutformning
Sidoområde ska från vägterrassens överkant och utåt, vara täckt med en naturlig och
låg vegetationstyp.
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Väg ska ha räcke där:
1.

Innerslänt är brantare än 1:4*),
2. bankhöjd är >3,0 m,
3. bankdike är smalare än 1,0 m,
4. ytterslänt vid bankdike är brantare än 1:4,
5. skärningsdike är smalare än 0,5 m,
6. skärningsdike saknar minst 0,5 m bred ytterslänt med lutning 1:4 utanför
skärningsdikesbotten,
7. övre ytterslänts skärningsslänt lutar brantare än 1:2
8. bergskärning brantare än 1:2 börjar lägre ned än 3,0 m över dikesbotten,
9. säkerhetszon är mindre än krav i Figur 7.12–Figur 7.13. eller pga utpekade
och skyddade oeftergivliga föremål som t ex träd eller kulturobjekt.
*)

Ev. undantag vid ombyggnad, se stycke före Figur 7.15.
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Figur 7.12 Tvåfältsväg. Bank utan räcke.
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Figur 7.13 Tvåfältsväg. Skärning utan räcke.

Vid VR80 ska en trafiksäkerhetsbedömning göras för att avgöra om räcke behövs.
Sidoområde längs väg på bank utan räcke ska vara utformat enligt Figur 7.12*).
*)

Undantag kan göras där säkerhetszon breddats på grund av tillägg för ytterkurva, då
motsvarande minskning av säkerhetszon godtas i innerkurvan.
Sidoområde längs tvåfältsväg i skärning utan räcke ska vara utformat enligt Figur
7.13.
Stödremsa ska luta som intilliggande vägbana.
Sidoområde längs tvåfältsväg på bank/i skärning med räcke ska vara utformat enligt
Figur 7.14.
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Figur 7.14 Tvåfältsväg. Bank/skärning med räcke.

Sidoområde utan räcke ska vara utformat enligt Figur 7.12 - Figur 7.13. Undantag kan
göras vid VR80 och ÅDT-Dim < 4000 samt vid ombyggnad till tvåfältsväg VR80
eller VR100, då en släntutformning utan räcke som uppfyller kraven enligt Figur 7.15
(motsvarande tidigare s.k. typ C), eller en utformning som bedöms likvärdig ur
säkerhetssynpunkt, kan godtas för bankhöjd <3,0 m vid VR100 och <4,0 m vid VR80
och i jordskärning, under förutsättning att slänten inte behöver åtgärdas på annat sätt.
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Figur 7.15 Lägst godtagbar befintlig sidoområdesutformning vid VR80 ÅDTDim < 4000 samt ombyggnad till tvåfältsväg VR80 eller VR100 utan
ombyggnad av sidoområden.
Vid vägbreddning eller om slänt byggs om ska den uppfylla sidoområdeskrav enligt
avsnitt 7.1.2.4.1 Sidoområdesutformning och 7.1.2.4.2 Säkerhetszon..
Krav på säkerhetszon ska omfatta även sidoremsa och eventuella övriga ytor invid
vägbana.
Anslutande vägs slänt ska läggas i samma lutning som eller flackare än primärvägens
slänt inom hela säkerhetszonens bredd för primärvägen.
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Säkerhetszon
Säkerhetszon ska vara fri från:
1. fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 m ovan marknivån.
Undantag: Bomdriv och portaler vid plankorsning med järnväg eller
spårväg får placeras i säkerhetszon.
2. stup*),
3. vatten överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.
*)

Undantag: Korsande vägtrummor med dimension <0,8 m får finnas i
säkerhetszonens yttre halva.

Vägutrustning inom säkerhetszonen ska vara eftergivlig alternativt vara en
skyddsanordning med trafiksäkerhetsegenskaper som uppfylls i aktuella
trafikriktningar.
Vägutrustning i säkerhetszonen får inte vara penetrerande.
Andra anordningar i säkerhetszonen ska vara placerade och utformade så att skaderisk
vid avkörning begränsas.
Korsande vägtrummor ska utformas så att skaderisken vid påkörning begränsas.

Tvåfältsväg VR 60
Allmänt
Vägbanor
Sidoområden
För sidoområde och säkerhetszon ska motsvarande krav som gäller för tvåfältsväg
med VR80 och ÅDT <4000 följas, se 7.1.3.3 Sidoområden. Undantag är att
räckeskrav för bankhöjd gäller först vid bankhöjd >5,0 m och att säkerhetszons bredd
får minskas till 3 m.

Sidoområdesutformning
Säkerhetszon
Enfältsväg (med dubbelriktad trafik)
Enfältsväg VR 60 utan särskild åtgärd för GCM
Vägbanor
Väg med vägbanebredd <5,5 m ska utformas som enfältig väg utan mittlinje.
Väg med vägbanebredd <5,0 m ska ha mötesplatser.
Mötesplats ska finnas inom aktuell mötessikt.
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Vägren ska vara >0,25 m bred.
Vid vägrensseparering ska vägrenens bredd vara >0,75 m.
Enfältsväg ska vara utformad enligt Figur 7.16.

Figur 7.16 Typsektioner för enfältsväg, principfigur

Sidoområden
För sidoområden och säkerhetszon gäller motsvarande krav som för tvåfältsväg VR
60, se 7.1.4.3 Sidoområden.

Enfältsväg VR 60 med särskild åtgärd för GCM Bygdeväg (med breda vägrenar, mellan byar)
Varningsmärket A5 ska användas kompletterat med tilläggstavlorna T4 samt T1.
Vid avsmalningar/timglas ska markeringsskärm X3 användas.

Vägbanor
Vägrensbredden ska vara ≥ 0,75 m.
Vägmarkering M2 ska vara 0,2 m.
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Sidoområden
Enfältsväg VR 30/40 med särskild åtgärd för GCM Bygdeväg (med breda vägrenar i bymiljö)
Varningsmärket A5 ska användas kompletterat med tilläggstavlorna T4 samt T1.
Vid avsmalningar/timglas ska markeringsskärm X3 användas.

Vägbana
Vägrensbredden ska vara ≥ 0,75 m.
Vägmarkering M2 ska vara 0,2 m.

Sidoområde
Kompletterande krav för vägar på landsbygd
Hänsyn till natur- och kulturmiljöer
Sidoområden
Sidoområden ska, från vägterrassens överkant och utåt, återvegeteras med en naturlig
vegetationstyp anpassad efter omgivningens rådande geologiska och ekologiska
förutsättningar, se Figur 7.17.

Figur 7.17 Illustration som visar minimikrav på släntbeklädnad i sidoområde.

Räcken
Bullerskydd
Vid placering och utformning av bullerskydd i känslig kulturmiljö ska bullerskydd
anpassas till miljön.

Terränganpassning i landsbygdsmiljö
Slänt ska vara utformad så att vägen uppfattas som integrerad i terrängen.

Släntavrundning i skärning
Släntkrön i jordskärning ska vara avrundad med radie ≥5 m.
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Utformning av bankslänt
Bankfot ska vara avrundad med radie ≥15 m.

Övergång mellan skärning och bank
Övergång mellan jord- och bergskärning
Bergskärning
Masshantering för utformning
Körfält
Körfältsbredder allmänt
Enskilda körfält för biltrafik ska vara >3,0 m och <4,0 m breda*) (exklusive eventuell
breddning i horisontalkurvor med liten radiestorlek).
På motorväg med VR ≥110 ska körfältsbredd vid nybyggnad vara 3,5 m.
På väg med mitträffling ska körfältsbredd vara >3,25 m.
Om vägen inte uppfyller god linjeföringsstandard enligt utformningselementens
riktvärden i avsnitt 9.1.6 Utformningselement, ska körfältsbredd vara >3,5 m.
*)

Undantag får göras på befintlig tvåfältsväg eller nybyggnad/ombyggnad av
tvåfältsväg med ÅDT-Dim <500 f/d där körfältsbredd får vara 2,75-3,0 m efter
motivering och Beställarens godkännande.

Stigningsfält
Stigningsfält ska vara utformat med samma bredd som genomgående körfält, dock
<3,5 m.

Reversibla körfält
Reversibelt körfält får inte finnas på väg med VR >80.
Typsektion ska vara utformad enligt ett av alternativen i Figur 7.18.
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Figur 7.18 Typsektioner för reversibel väg, separering med räcke till vänster
och med vägmarkering till höger.
Om VR ≤60 ska vägbanebredd vara >10,0 m (V0,25+Kf 3,25+Kf 3,0+Kf 3,25+V
0,25).
Om VR <60 och separering med räcke ska bredden anpassas till breddbehov, enligt
avsnitt 7.1.2.2 Vägbanor och mittremsor, för ombyggnad till mötesfri väg.

Typsektioner för GCM-trafik
Cykelfält
Cykelfält får inte finnas på vägar med VR >80 km/h.
Cykelfält ska ha bredden ≥ 2,0 m vid 60 ≥ VR ≤ 80 km/h.
Cykelfältsmarkeringen ska ligga i cykelfältet, samma som att kantlinjen ligger i
vägren.
Cykelfält ska ha bredden ≥ 1,75 m VR < 60 km/h.
Cykelfält ska vara markerat enligt Figur 7.19.

Figur 7.19 Markering av cykelfält.
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GCM-bana samt GCM-väg som del av intilliggande väg
GCM-bana/GCM-väg ska ha bredd ≥ 2,5 m *).
*)

Undantag kan medges för en kortare sträcka efter motivering och Beställarens
godkännande.

Skyddsremsa
GCM-väg ska ha en skyddsremsa på vardera sidan med bredd ≥ 1,2 m *) se Figur 7.20.
*)

Undantag kan medges ner till 0,6 m efter motivering och Beställarens godkännande.

Figur 7.20 Skyddsremsa vid GCM-bana/GCM-väg
GCM-bana/GCM-väg som vetter mot stödmur ska ha en skyddsremsa mot stödmuren
med bredd ≥ 1,2 m**), se Figur 7.21.
**)

Undantag kan medges ner till 0,6 m efter motivering och Beställarens godkännande.

Figur 7.21 Skyddsremsa mot stödmur vid GCM-bana och GCM-väg
GCM-bana ska på den sida som inte vetter mot vägbanan ha en skyddsremsa med
bredd ≥ 1,2 m***), se Figur 7.22.
***)

Undantag kan medges ner till 0,6 m efter motivering och Beställarens
godkännande.
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Figur 7.22 Skyddsremsa vid GCM-bana på den sida som inte vetter mot
vägbanan
GCM-bana ska mot räcke, som separerar den från väg eller busshållplats, ha en
hårdgjord skyddsremsa med bredd ≥ 0,3 m, se Figur 7.23.

Figur 7.23 Skyddsremsa mot räcke
GCM-bana som är förhöjd med kantsten mot vägbana och som inte har räcke mot
vägbanan, ska mot denna ha en hårdgjord skyddsremsa med bredd ≥ 0,8 m****), se
Figur 7.24.
****)

Undantag kan medges ner till 0,4 m efter motivering och Beställarens
godkännande.

Figur 7.24 Skyddsremsa mot vägbana vid förhöjd GCM-bana
Skyddsremsa vid GCM-bana/GCM-väg ska vara fri från fast hinder*).
*)

Undantag medges för belysningsstolpe och vägmärkesstolpar.

Skyddsremsa för GCM-bana/GCM-väg ska ha ett sådant underlag att det är möjligt att
cykla på den utan risk att cykla omkull.
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Vid räcke som skyddar mot hög bank, brant slänt eller förekomst av djupt vatten
(överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd), ska skyddsremsa för cykeltrafik ska vara
≥0,3 m.

Säkerhetszon
GCM-bana/GCM-väg ska ha en säkerhetszon för cykeltrafik på vardera sidan med
bredd 0,6 m *), se Figur 7.25.
*)

Undantag vid räcke, där säkerhetszon utgår.

Figur 7.25 Säkerhetszon för cykeltrafik.
Inom säkerhetszon för cykeltrafik får inte stolpe eller annat fast föremål finnas.

Typsektioner
En GCM-väg/GCM-bana ska vara utformad enligt principerna i Figur 7.26.
Vid VR ≤80 medges att GCM-bana får utformas enligt principerna i Figur 7.27.
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Figur 7.26 Typsektioner för GCM-bana/GCM-väg
Separering med sidoremsa ska väljas i första hand enligt Figur 7.26
Sidoremsa mellan väg och GCM-väg/-bana ska ha en bredd enligt Tabell 7.4.
Vid smalare sidoremsa än de som anges i Tabell 7.4 ska separering av GCM-väg
kompletteras med räcke.
Sidoremsa mellan väg och GCM-väg ska vara utformad så att den utgör en tydlig
avgränsning mellan vägarna.
Tabell 7.4 Sidoremsans bredd mellan väg och GCM-väg. Minsta bredd (m) vid
utformning utan räcke
VR (km/h)
ÅDT-DIM

80

100

110

120

<1000

3

4

5

13

1000 – 2000

3

5

8

13

2000 – 4000

3

5

8

13

4000 – 8000

4

8

10

13

>8000

5

8

13

13

För vägar med VR < 80 km/h, där GCM-trafik separeras med sidoremsa, ska
sidoremsan vara ≥ 2 meter.
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Figur 7.27 Typsektioner för GCM-bana, VR ≤80
Där GCM-bana är separerad med kantsten mot vägbanan ska den vid VR > 60 km/h
vara kompletterad med räcke.
GCM-bana/GCM-väg ska vara försedd med räcke:
1. Vid bank med höjd > 4 m.
2. Där det inom 1,5 m från GCM-banans/-vägens vägbanekant förekommer
vertikalt fall eller slänt med lutning > 1:3 med höjd ≥ 0,2 m.
3. Där det inom 1,5 m från GCM-banans/-vägens vägbanekant förekommer djupt
vatten överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.
4. Där det direkt nedanför en innerslänt med lutning ≥ 1:3 förekommer djupt
vatten överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd.
Då GCM-bana/GCM-väg är försedd med räcke på grund av bankhöjd, släntlutning
eller förekomst av djupt vatten ska det finnas en skyddsremsa mot räcket med bredd ≥
0,3 m.
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Start och eventuella avbrott i räcke, kantsten eller GCM-stöd ska vara utformat med
beaktande av skaderisk för alla trafikantgrupper.

Friliggande GCM-väg
GCM-väg ska ha bredd ≥2,5 m.
Utmed mötesfri väg och där gående och cykeltrafik inte är hänvisad till annan
närliggande väg, ska GCM-väg finnas*).
*)

Undantag kan göras vid små gång- och/eller cykelflöden genom vägrensseparering,
se avsnitt 7.1.2.3, efter motivering och Beställarens godkännande.
GCM-väg ska vara utformad enligt avsnitt 8.8 Friliggande GCM-vägar i huvudnät**),
förutom 8.8.1.1 Separering av gående från cykeltrafik, och 8.8.1.2 Bredd och
indelning.
GCM-väg ska vid korsande väg ha sikt säkrad enligt krav som för GCM-korsning i
tätort, avsnitt 10.3.10.2 Siktområde.
**)

Undantag kan medges utmed mötesfri väg som inte är motorväg eller
motortrafikled, där GCM-väg får vara utformad som Sommarcykelväg, efter
motivering och Beställarens godkännande.
Sommarcykelväg ska ha skyddsremsa ≥ 0,25 m.

Kompletterande krav för vägar på landsbygd
Se krav i avsnitt 7.1.6 Kompletterande krav för vägar på landsbygd.

Skyddsanordningar
Allmänt
Skyddsanordning ska kunna fånga upp avsett fordon vid dimensionerande påkörning
på ett sådant sätt att risk för skador på person och egendom minimeras.
Skyddsanordning ska förhindra att oskyddade trafikanter faller nerför stup.
Räcke vid stup ska ha sådana egenskaper att dimensionerande påkörande fordon hålls
kvar på väg- eller brobanan.
Skyddsanordning ska vara placerad så att siktkrav uppfylls.
Skyddsanordnings utformning får inte motverka funktionen av eventuella
vattenskyddsåtgärder.
Räckesståndare eller annan anordning får inte penetrera eventuellt kravställt
tätskikt i mark.
Skyddsanordning ska vara placerad så att den harmonierar med väg och dess
linjeföring.
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Prestanda för fordonsåterhållande skyddsanordningar ska vara deklarerade enligt
harmoniserad standard eller enligt europeisk teknisk bedömning, ETA, baserad på
EAD.
Skyddsanordningar som inte omfattas av en harmoniserad standard eller relevant EAD
ska vara tillåtna för användning av Trafikverket för att få användas på det allmänna
statliga vägnätet.
Fordonsåterhållande skyddsanordning får inte användas om delar med vikt
överstigande 2,0 kg lossnar vid krockprovning, enligt definition i aktuell
provningsstandard.
Elskyddsanordning på bro över elektrifierad järnväg ska utformas enligt {TDOK
2016:0204 avsnitt G.12.3}.

Placering av räcken
Allmänt
Räcke ska vara placerat så att
1. krav på fri bredd enligt avsnitt 6.1.1.3 Fri bredd uppfylls,
2. avkörande fordon före räckesträff har alla sina hjul i marken (undantag
slänträcke),
3. det får tillräckligt stöd för att behålla egenskaper bestämda vid krockprovning,
4. beläggning och vägmarkeringar kan underhållas,
5. ytan fram till räcket kan snöröjas (undantag slänträcke),
6. det i anslutning till kantstöd ska uppfylla krav i avsnitt 7.3.4.6.4.4 I
kombination med kantsten,
7. krav på arbetsbredd och fordonsinträngning uppfylls, se 7.3.4.3 Arbetsbredd
och fordonsinträngning.

Vägräcken
Sidoräcken
Sidoräcke ska vara placerat
1. i anslutning till vägbanekant,
2. parallellt med vägbanekant,
3. med tillräckligt stöd mot slänt enligt Figur 7.28.
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Figur 7.28 Sidoräcke vid vägbanekant
Stödremsa ska vara minst 0,5 m bred.
Ett sidoräcke ska vara placerat med trafiksidan (navföljare eller motsvarande) 0,05 m
från vägbanekant.
Bakom räcke ska ett plan med bredd enligt tillverkares anvisningar, minst 0,3 m,
finnas.
Yta mellan vägbanekant och räcke ska vara hårdgjord.
Sidoräcke kan sidoplaceras >0,05 m, men <0,75 m enligt Figur 7.29, efter motivering
och Beställarens godkännande.

Figur 7.29 Sidoplacerat sidoräcke

Räcken i mittremsa
Ett räcke i mittremsa ska vara utformat och placerat så att kraven på räckesfunktion
uppfylls i de trafikriktningar som förekommer vid räcket.
På väg med VR ≥100 km/h och nivåskillnad mellan körbanorna på vardera sida om
mittremsa som överstiger 0,1 m ska räcken vara placerade längs mittremsans kanter.
I mittremsa smalare än 1,5 m får ett mitträckes, med räckesfunktion i båda
riktningarna, egenbredd inte vara större än 0,3 m.
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Räcken placerade på markytan
Räcke som verkar genom att glida på markytan vid påkörning ska vara placerat enligt
Figur 7.30.

Figur 7.30 Räcke placerade på markyta
Under och bakom räcke ska plan, hinderfri yta med samma lutning som intilliggande
vägbana finnas med en bredd som minst motsvarar räckets arbetsbredd*).
Yta under och bakom räcke ska vara belagd med asfalt om inte räckesleverantörens
anvisningar tillåter även andra material.
*)

Räckestypen förekommer även som fast förankrad eller nedsänkt i marken med
funktionen att inte flytta sig vid dimensionerande påkörning.
Behov av plan yta bakom räcket ska avgöras från fall till fall.

Räcken med kapacitetsklass H2 eller högre
Räcke med kapacitetsklass H2 eller högre ska vara placerat enligt Figur 7.31.

Figur 7.31 Räcke med kapacitetsklass H2 eller högre
Under och bakom räcke ska plan yta med bredd enligt tillverkares anvisningar, minst
motsvarande halva arbetsbredden, finnas.
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Slänträcken
Slänträcke ska vara placerat enligt Figur 7.32.

Figur 7.32 Placering av slänträcke
Slänträcke ska placeras 0,75 m från släntkrön vid släntlutning 1:3.
Placering av slänträcke ska anpassas till befintlig släntlutning så att räckets funktion
bibehålls, enligt Figur 7.32.

Förskjutning av räcken i sidled
Sidoförskjutning av räcke från sidoplacerat räcke eller slänträcke till räcke
placerat i vägbanekant ska vara utformat enligt Figur 7.33.

.
Figur 7.33 Sidoförskjutning av räcke
Sidoförskjutning av räcke får endast göras för räcken med samma konstruktiva
uppbyggnad och motsvarande kapacitetsklass.
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Räcken i snäv radie
Område bakom fordonsåterhållande räcke i snäv radie ska vara fritt från oeftergivliga
hinder minst 10 m bakom räcke, dock max säkerhetszonens bredd, se Figur 7.34.

Figur 7.34 Räcke i snäv radie
Fordonsåterhållande räcke i snäv radie ska vara förankrat på vardera sidan om radien,
se även avsnitt 7.3.6 Förankring av räcken.
Fordonsåterhållande räcke på väg med VR80-VR100 ska ha minst 15 m radie.
Fordonsåterhållande räcke på väg med VR110 eller högre ska ha minst 100 m radie.
Räcken i snäv radie får endast utföras med räcken i kapacitetsklass N1 och N2.
Beställaren kan besluta att ett räcke med högre kapacitetsklass än N2 får sättas i snäv
radie.

Broräcken
Broräcke ska vara placerat enligt något av följande alternativ
1. i brokanter som är parallella med vägbanan,
2. i skiljeremsa mellan vägbana och gång-/cykelbana,
3. vid vägbanekant, om vägbanas och bros kanter inte är förlagda i samma linje.
Broräcke på kantbalk ska vara placerat så att trafiksida av räckets navföljare (eller
motsvarande) är minst 0,05 m och högst 0,08 m bakom kantbalkens framkant.
När fordonsåterhållande räcke placeras mellan vägbana och gång-/cykelbana ska
brokant vara försedd med gång- och cykelbroräcke.

Räcken i tunnlar
Vägtunnel med VR ≥70 km/h ska förses med räcke.
Korta avbrott/öppningar i räcke i tunnel ska utformas så att fordon som glider utmed
skyddsanordningen inte riskerar fastna eller annars bli utsatt för större påkänningar än
skaderiskklass C enligt {SS-EN 1317-2}.
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Räckeslängd
Allmänt
Räcke ska ha sådan längd att avkörande fordon fångas av räcket och inte träffar det
föremål eller motsvarande fara som räcket har till uppgift att skydda från.
Räckets verksamma längd, exkl inledning och avslutning, ska vara så lång att dess
fordonsåterhållande funktion erhålles.
Räckeslängd ska täcka hela hindrets utsträckning längs vägen (B). Räckeslängderna
gäller endast fordonsåterhållande räcken.
Vid avgränsad utbredning av hindret i sidled ska hindrets utsträckning från vägen (L)
mätas till hindrets yttersta del enligt Figur 7.35.

Figur 7.35 Räckeslängd före hinder vid avgränsat hinder i sidled
Vid utsträckt hinder i sidled från väg ska hindrets utsträckning från vägen (L) mätas
till den punkt där faran hamnar inom vägens säkerhetszon enligt avsnitt 7.1
Typsektioner för vägar.
Där räcke ansluter till bro ska hindrets utsträckning från vägen (L) vara lika med
säkerhetszonens yttersta gräns, dock minst 10 m.
Räckeslängd före hinder ska bestämmas enligt Figur 7.36.
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Figur 7.36 Bestämning av dellängd H
På väg med dubbelriktad trafik ska räckes längd efter hinder vara minst 75 % av
räckets längd före hinder, se Figur 7.37.

Figur 7.37 Räckeslängd efter hinder
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På väg med enkelriktad trafik ska räckes längd efter hinder vara minst 10 m.
På väg med enkelriktad trafik och VR ≥100 km/h ska räckes längd efter hinder vara
minst 20 m, enligt Figur 7.37.
Räcke får inte vara kortare än att full räckesfunktion uppnås.
Leverantörs uppgifter om minsta totala längd för full räckesfunktion ska följas.
När uppgift om minsta räckeslängd saknas får räcke inte vara kortare än längder
angivna i Tabell 7.5.
Tabell 7.5 Minsta räckeslängd med hänsyn till räckesfunktion
VR (km/h)

< 70

70

80

90

100

110

120

Minsta
räckesländ
(m)

50

70

80

90

100

110

120

När avstånd mellan räcken, inklusive räckesavslutningar, är kortare än angivna mått i
Tabell 7.6 ska de dras ihop till ett sammanhängande räcke.
Tabell 7.6 Minsta avstånd mellan räcken
VR (km/h)

≤ 70

80

90

100

110

120

Längd (m)

70

80

90

100

110

120

Samma typ av räcke som används i tunnel ska användas inom det avstånd, i
trafikriktningen, före tunnelmynningen som anges i Tabell 7.7.
Tabell 7.7 Längd före tunnelmynning med samma typ av räcke/barriär som i
tunneln
VR (km/h)
Längd (m)

≤ 70
35

80

90
40

100
45

50

110

120

55

60

Vid förändring av ett räckes arbetsbredd ska räcket med den mindre arbetsbredden
börja och sluta minst 20 m före respektive efter det föremål som kräver den mindre
arbetsbredden.
Vid enkelriktad trafik och förändring av ett räckes arbetsbredd ska räcket med den
mindre arbetsbredden börja minst 20 m före och sluta minst 10 m efter det föremål
som kräver den mindre arbetsbredden.

Räckeslängd för del av räcke med kapacitetsklass H2
eller högre
Där räcke med kapacitetsklass H2 eller högre används på väg med VR ≥80 km/h ska
ett räcke med samma egenskaper sättas med en dellängd före hinder motsvarande K
enligt Figur 7.38 så att ett fordon som lämnar vägbanan inte träffar det föremål eller
motsvarande fara som räcket har till uppgift att skydda från.
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Figur 7.38 Dellängd K högkapacitetsräcke
Vid avgränsad utbredning av hinder i sidled ska hindrets utsträckning från vägen
mätas till hindrets yttersta del.
Vid utsträckt hinder i sidled från väg ska hindrets utsträckning från vägen mätas till
den punkt där faran hamnar inom vägens säkerhetszon enligt avsnitt 7.1 Typsektioner
för vägar.
Där räcke med kapacitetsklass H2 eller högre ansluter till bro ska hindrets utsträckning
från vägen vara lika med säkerhetszonens yttersta gräns, dock minst 10 m.
Där räcke med kapacitetsklass H2 eller högre används på vägar med dubbelriktad
trafik ska längd på räcke med samma egenskaper efter hinder vara minst 75 procent av
räckets längd före hinder.
Där räcke med kapacitetsklass H2 eller högre används på vägar med enkelriktad trafik
och VR ≥80 km/h ska längd på räcke med samma egenskaper vara minst 10 m efter
hinder.
Ett räcke med kapacitetsklass H2 eller högre ska i båda ändar förses med minst 10 m
räcke, med samma kapacitet som längs vägen i övrigt, placerat längs vägbanekant och
därefter avslutas med räckesavslutning.
Räcke med kapacitetsklass H2 eller högre får inte vara kortare än att full
räckesfunktion enligt leverantör uppnås.
När uppgift om minsta räckeslängd från leverantör för att erhålla full räckesfunktion
saknas, ska angivna längder i Tabell 7.8 användas.
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Tabell 7.8 Minsta totala räckeslängd, exklusive övergångar och
räckesavslutningar, med hänsyn till funktion för räcke med kapacitetsklass H2
eller högre
VR (km/h)
Minsta
räckesländ
(m)

≤ 70
*)

80

90

≥100

40

45

50

*) Längd ska framgå av trafiktekniskt PM och vara godkänd av Beställaren.

Räckens egenskaper
Allmänt
Fordonsåterhållande räckens egenskaper ska beskrivas enligt SS-EN 1317-5.

Kapacitetsklass
Allmänt
Där krav ställs på kapacitetsklass H1-H4 godtas även motsvarande kapacitetsklass L1L4.
Utgångsvärden för kapacitetsklass på fordonsåterhållande räcken framgår av avsnitt
7.3.4.2.2-7.3.4.2.6.
Riskanalys ska göras som underlag för val av kapacitetsklass när:
1. antalet lastbilar med släp överstiger 1000 fordon per dygn, på vägar med VR > 100
km/h,
2. antal bussar överstiger 500 fordon per dygn, på vägar med VR > 100 km/h,
3. risk- eller skyddsobjekt finns inom vägens skyddsavstånd*).
4. bro för motorväg med spännvidd > 20 meter eller med vägbanans höjd > 10 meter
över underliggande mark-/vattenyta.
På vägar med VR > 80 km/h där risk- eller skyddsobjekt finns inom vägens
skyddsavstånd*) ska räcke minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2.

Bärande konstruktionsdel i tunnel eller bro inom säkerhetszon eller i mittremsa ska
vara hänförd till risk- och skyddsobjekt även om de är dimensionerade för
påkörningslast.
Bärande konstruktionsdel till fast inspektionsanläggning ska vara hänförd till risk- och
skyddsobjekt.
På motorväg där järnväg med sth (största tillåten hastighet) ≥ 160 km/h finns inom
vägens skyddsavstånd *) ska räcke uppfylla krav för kapacitetsklass H4a eller H4b.
*)

Skyddsavstånd ska väljas enligt avsnitt 6.4.3 Skyddsavstånd mellan väg och järnväg,
hastighet på järnvägen >100 km/h.
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Sidoräcke
Sidoräcke ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass N2.
På motorväg ska sidoräcke minst uppfylla krav för kapacitetsklass H1.
Sidoräcke vid stup överstigande 3,0 m inom vägens säkerhetszon ska minst uppfylla
krav för kapacitetsklass H2.
På väg med VR ≥100 km/h och bankhöjd som överstiger 8 m ska sidoräcke minst
uppfylla krav för kapacitetsklass H2.
På motorväg där bankhöjd överstiger 6 m ska sidoräcke minst uppfylla krav för
kapacitetsklass H2.

Räcke i skiljeremsa
Räcke i skiljeremsa ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass N2.
Räcke i mittremsa på motorväg ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass H1.
Räcke i mittremsa på mötesfri väg med VR ≥100 km/h och ÅDT-dim >10000 ska
minst uppfylla krav för kapacitetsklass H1.

Räcke på vägbro
Räcke i kanten av vägbro ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2*).
*)

Undantag kan medges, efter motivering och Beställarens godkännande, att samma
räcke som används på vägen får användas på vägbro om:
·

brons längd är högst 10 m

·

det vertikala avståndet från vägbana till underliggande mark eller botten på
underliggande vattendrag är mindre än 3,0 m

·

ett eventuellt vattendjup är mindre än 0,5 m vid medelvattenstånd.

Räcke i kanten av motorvägsbro över annan motorväg eller över järnväg med sth
(största tillåten hastighet) ≥ 160 km/h ska uppfylla krav för kapacitetsklass H4a eller
H4b.

Räcke i tunnel
Räcke i vägtunnel ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2.

Slänträcke
Slänträcke ska uppfylla krav för kapacitetsklass N2S enligt TRVMB 350.
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Arbetsbredd och fordonsinträngning
Allmänt
Räcke ska ha sådan arbetsbredd (W), se Figur 7.39 - Figur 7.41, och i förekommande
fall fordonsinträngning (VI), se Figur 7.39 - Figur 7.41, att vare sig det
dimensionerande påkörande fordonet eller räcket vid en kapacitetsklassbestämmande
påkörning kommer i kontakt med
1. den fara som räcket ska skydda mot,
2. det risk- eller skyddsobjekt som räcket ska skydda,
3. annan anordning som kan påverka räckets funktion, undantaget:
1. övergång mellan räcken enligt avsnitt 7.3.8.5 Räckesövergång utformad
med överlappning, där annat räcke får placeras inom räckets arbetsbredd,
2. enkelmonterad vägmärkesstolpe med diameter ≤ 63 mm och godstjocklek
≤ 3,0 mm,
3. produkt som enligt {SS-EN12767:2019} betraktas som ofarlig, ”nonharmful”, t.ex. kantstolpe,
4. eftergivlig vägutrustning enligt {SS-EN 12767:2019} som placeras på ett
avstånd större än halva arbetsbredden*) bakom ett räcke som är fast infäst i
konstruktion, t.ex. bro.
Krav på fri höjd, ska uppfyllas
1. inom räckets arbetsbredd,
2. inom räckets fordonsinträngning.
Där anslutande vägs räcke, enligt avsnitt 7.3.4.2.4 Räcke på vägbro, används på en bro
ska
1. räckets arbetsbredd understiga avståndet till brons kant och,
2. räckets arbetsbredd vara högst 1,3 m.
Arbetsbredden för sidoräcke med kapacitetsklass N1, N2 eller H1 placerat på bank
med släntlutning brantare än 1:3 ska vara högst 1,3 m, undantaget tvåfältsvägar med
vägbanebredd ≤ 8,0 m får arbetsbredd för sidoräcke vara högst 1,7 m.
Arbetsbredden för slänträcke med kapacitetsklass N2S ska vara högst 2,1 m.
Arbetsbredden för broräcke placerat i kanten på bro ska vara högst 1,0 m.
Vid krav på fordonsinträngning ska hänsyn tas till vägbanans lutning.
*)

Mindre avstånd kan godtas efter motivering och Beställarens godkännande.

Arbetsbredd för räcken med kapacitetsklass N1 och N2
Räcke ska ha sådan arbetsbredd att det oeftergivliga föremålet, anordningen eller
motsvarande är placerad utanför räckets arbetsbredd, enligt Figur 7.39.
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Figur 7.39 Arbetsbredd för räcke med kapacitetsklass N1 och N2

Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcken med
kapacitetsklass H1 eller högre
Räcke med kapacitetsklass H1 eller högre ska ha sådan arbetsbredd och
fordonsinträngning att oeftergivligt föremål, anordning eller motsvarande är placerad
utanför linjen AB, enligt Figur 7.40.

Figur 7.40 Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcke med kapacitetsklass
H1 eller högre
Punkterna som beskriver linjen AB i Figur 7.40 definieras enligt följande:
A. Skärningspunkten mellan yttre begränsningslinjen för räckets arbetsbredd
(W) och nivån för vägbanan/stödremsan i dess lutning.
B. Skärningspunkten mellan yttre begränsningslinjen för fordonsinträngningen
(VI) och nivån för fri höjd, enligt avsnitt 6.1.1.1, över vägbanan/stödremsan.
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Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcken med
kapacitetsklass H1 eller högre och fast infästning
Räcke, med kapacitetsklass H1 eller högre och fast infästning, utformat så att
ståndarna vid den kapacitetsklassbestämmande provningen böjer sig vid infästningen
utan att släppa från denna, ska ha en sådan arbetsbredd och fordonsinträngning att det
oeftergivliga föremålet, eller motsvarande är placerat utanför linjerna CD och DB,
enligt Figur 7.41.

Figur 7.41 Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcke med kapacitetsklass
H1 eller högre och fast infästning
Punkterna som beskriver linjerna CD och DB i Figur 7.41 definieras enligt följande:
B. Skärningspunkten mellan yttre begränsningslinjen för fordonsinträngningen
(VI) och nivån för fri höjd, enligt avsnitt 6.1.1.1, över vägbanan.
C. Skärningspunkten mellan räckesståndarens utsida och översidan på räckets
fotplåt alternativt överkanten på kantbalken.
D. Skärningspunkten mellan yttre begränsningslinjen för räckets arbetsbredd
(W) vid nivån för räckets överkant.
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Fordonsinträngning vid styva skyddsanordningar utan
deformationsmöjligheter
Där styv skyddsanordning utan deformationsmöjligheter används och uppgift om
fordonsinträngning VI saknas ska sektionen medge minst 0,50 m fordonsinträngning
på höjd motsvarande fria höjden, se Figur 7.42.

Figur 7.42 Fordonsinträngning vid styv skyddsanordning utan
deformationsmöjligheter

Arbetsbredd och fordonsinträngning för räcke i
skiljeremsa
Räcke i mittremsa på motorväg ska ha sådan arbetsbredd att räcket, vid påkörning
motsvarande kapacitetsbestämmande prov, inte kommer i kontakt med det räcke som
är placerat i motstående vägbanekant.
Räcke i mittremsa får inte ha större utböjning än att 1,0 m kvarstår av mittremsan efter
en deformation motsvarande dynamisk utböjning uppmätt vid krockprov TB11, enligt
{SS-EN 1317-2}. Se Figur 7.43.
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Figur 7.43 Arbetsbredd för räcken i mittremsa på motorväg
På väg (exklusive motorväg) med mittremsbredd ≥ 1,50 m samt i sidoremsor mellan
vägar ska arbetsbreddsklassen på räcke vara högst W5.
Arbetsbreddsklassen för räcke i mittremsa med bredd <1,50 m ska vara högst W4.
Räcke i mittremsa på motorväg ska ha sådan fordonsinträngning att påkörande fordon
inte inkräktar på motriktad körbana.
Räcke i mittremsa på mötesfri väg ska ha sådan fordonsinträngning att påkörning
motsvarande kapacitetsbestämmande krockprov inte inkräktar mer än 1,0 meter på
motriktad körbana.
Räcke i sidoremsa mellan vägbana och gång-/cykelbana ska ha sådan arbetsbredd att
intrånget vid deformation motsvarande kapacitetsklassbestämmande prov inte
överstiger gång-/cykelbanans fria bredd minskad med en meter, se Figur 7.44.

Figur 7.44 Arbetsbredd för räcken i sidoremsa mellan vägbana och gång/cykelbana

Skaderiskklass
Räcke ska uppfylla krav för skaderiskklass A eller B *).
*)

Skaderiskklass C godtas endast efter motivering och Beställarens godkännande.
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Motståndsförmåga mot snöplogning
Höjd
Allmänt
Räcken som ska skydda mot fall nedför stup, skydda mot fall i djupt vatten eller
hindra gående och cykeltrafik från att komma in på vägbana ska uppfylla krav på
minsta höjd enligt avsnitt 7.3.4.6.2 Fallskydd och skyddsräcke, 7.3.4.6.3 Gång-, cykeloch mopedbaneräcke, 7.3.4.6.4 Vägräcke eller 7.3.4.6.5 Broräcke.
Höjd på räcke ska mätas från markytan vid räckes trafiksida.

Fallskydd och skyddsräcke
Fallskydd och skyddsräcke ska vara minst 1,1 m högt. Fallskydd och skyddsräcke ska
vara utformat så att det hindrar fall genom eller under räcket se {AFS 1993:3
”Byggnads- och anläggningsarbete” (Arbetsmiljöverket)}.
Fallskydd ska vara utformat så att det hindrar fall genom eller under räcket se {AFS
1993:03 ”Byggnads- och anläggningsarbete” (Arbetsmiljöverket)}.
När nivåskillnad mellan brokant och underliggande markyta är större än 3,0 m eller
vattendjupet vid medelvattenstånd är större än 0,50 m krävs fallskydd.
När avståndet mellan broräckes utsida och brokant är större än 1,0 m ska fallskydd
vara placerat vid brokant.
Fallskydd vid rörbro ska
1. vara placerat utanför räckes arbetsbredd,
2. dras ner i slänten på båda sidor i nivå med omkringliggande mark.
Höjd på fallskydd ska minst vara 1,1 m.

Gång-, cykel- och mopedbaneräcke
Gång- och cykelbaneräcke ska vara minst 1,1 m högt mätt från gång-/cykelbanas yta
intill räcket.
Gång- och cykelbaneräcke ska vara minst 1,4 m högt där det finns
1. stup med höjden minst 3,0 m inom 1,0 m från gång-, cykel- och mopedbanans
kant,
2. djupt vatten (överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd) eller stup med höjden
minst 1,5 m inom 1,5 m från gång-, cykel- och mopedbanans kant,
3. stup med höjden minst 1,5 m nedanför slänt med lutning 1:2 eller flackare.
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Vägräcke
På bank samt vid stup eller djupt vatten
Vägräcke ska vara minst 1,1 m högt där det finns stup med
1. stup med höjden minst 1,5 m eller djupt vatten (överstigande 0,5 m vid
medelvattenstånd) inom 1,5 m från vägbanekant,
2. stup med höjden minst 1,5 m nedanför slänt med lutning 1:2 eller flackare. Ett
fallskydd placerat vid stupet kan ersätta kravet på räckeshöjd.
Vägräcke ska vara minst 1,2 m högt där det finns stup med höjden minst 3,00 meter
eller vid djupt vatten (överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd) inom 1,0 m från
vägbanekant.
Vägräcke längs GCM-bana ska vara minst 1,4 m högt där det finns stup med höjden
minst 3,0 meter eller djupt vatten (överstigande 0,5 m vid medelvattenstånd) inom 1,0
m från vägbanekant.

I skiljeremsa mellan gång-/cykelbana och vägbana
I mittremsa på mötesfri landsväg
I räckeshöjd ingår snöuppbyggnad vintertid som ska bestämmas enligt principerna i
Figur 7.45.
För räcken där räckesståndare sticker upp ovanför den översta horisontella följaren
avser höjdkravet ståndartopp utan tillägg för snöuppbyggnad.

Figur 7.45 Räckeshöjd inklusive snötillägg. Sektion genom översta horisontella
följaren.

I kombination med kantsten
Räckes navföljare (eller motsvarande) ska vara placerat 0,05 m bakom kantstens
framkant. Räckets höjd ska mätas från vägbanan, se Figur 7.46.
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Figur 7.46 Räcke 0,05 m bakom kantsten
Beställaren kan besluta att ett räcke får placeras på större avstånd från kantsten om
kantsten är ≤ 0,1 m hög.
När räcket placeras > 0,05 m, men < 0,5 m bakom kantstenen ska räckets höjd mätas
från vägbanan.
När räcket placeras > 0,5 m bakom kantstenens framkant ska räckets höjd mätas från
dem förhöjda ytan.

Broräcke
Broräcke ska vara minst 1,20 m högt om det är placerat i brons kant.
På bro med gång-/cykelbana och broräcke är placerat längs brokant ska broräcket vara
minst 1,40 m högt.

Gång- och cykelbroräcke
Gång- och cykelbroräcke ska vara minst 1,40 m högt.

Täthet
Allmänt
Räcke som finns för gåendes säkerhet och där gående går, ska vara utformat så att det
går att upptäcka eller följa med teknikkäpp av person med synnedsättning.
Räcke med krävd höjd 1,1 m eller högre samt gång- och cykelbaneräcke ska uppfylla
krav på täthet enligt avsnitt 7.3.4.7.2 Räcken utan räckesfyllnad, och 7.3.4.7.3 Räcken
med räckesfyllnad.
Gång- och cykelbroräcke ska vara försett med spjälgrindar, skyddsnät eller
stänkskydd.
Broräcke med gång-/cykelbana längs räcket ska uppfylla samma krav på täthet som
gång- och cykelbroräcke.
På bro eller stödmur med allmän vägtrafik på lägre liggande yta ska räcke vara försett
med skyddsnät eller stänkskydd. Undantag kan medges, efter Beställarens
godkännande, då underliggande väg är enskild med lågt trafikflöde.
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Där gång-/cykelbana finns på lägre liggande yta ska räcke på bro eller stödmur vara
försett med stänkskydd.
På bro eller stödmur med gång-/cykelbana på lägre liggande yta ska stänkskydd minst
vara utsträckt inom det område som begränsas av underliggande trafikeringsområde.
Om Beställaren så anger ska räcke på upphöjd konstruktion, t.ex. en bro eller stödmur,
vara försett med skyddsnät även över andra områden där det finns risk för
personskador orsakade av nedfallande föremål.Spjälgrind, skyddsnät eller stänkskydd
ska vara placerat i broräcke eller i brokant.
Avståndet mellan horisontella delar samt mellan underlag och underkant för lägsta
horisontella följare ska vara högst 0,45 m.

Räcken utan räckesfyllnad
Avståndet mellan horisontella delar samt mellan underlag och underkant för lägsta
horisontella följare ska vara högst 0,45 m.

Räcken med räckesfyllnad
Under nivån 1,0 m ovanför beläggnings överkant får det inte finnas öppningar med
öppningsmått ≥ 100 mm.
Över nivån 1,0 m ovanför beläggnings överkant får det inte finnas öppningar med
öppningsmått i intervallet 110 – 230 mm, gäller där gående/cykeltrafik är tillåten.
Om räcke eller räckesfyllnad placeras utanför kantbalks utsida får öppningen mellan
kantbalk och räckesfyllnad vara högst 50 mm.
Överkanten för ett skyddsnät eller ett stänkskydd ska vara minst 1,0 m över
beläggningens överkant.
Fritt avstånd mellan kantbalk och skyddsnäts eller stänkskydds underkant ska vara 20
- 40 mm.
Skyddsnäts maskvidd ska vara högst 20 mm.
Stänkskydd ska vara ogenomträngligt för vattenstänk.

Släthet
Gång- och cykelbaneräcke och gång- och cykelbroräcke ska uppfylla krav på släthet.
Vägräcke ska uppfylla krav på släthet
1. i anslutning till GCM-bana,
2. i ytterkurva på avfartsramp med radie mindre än 100 m.
3. på vägar med minst 50 motorcyklar per genomsnittligt dygn under
sommarhalvåret.
Räcke ska vara fritt från utskjutande delar och skarpa kanter.
En skruv betraktas som åtkomlig om den kommer i kontakt med ett klot med 165 mm
diameter som förs mot anordningen.
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Ett räcke anses uppfylla kraven på släthet när:
·

det är fritt från utskjutande delar och skarpa kanter,

·

det har eventuella överlappsskarvar vända i trafikens riktning. (avser inte
övergång till vägräckesändar eller till öppningsbara räckesdelar),

·

åtkomliga hörn och kanter vända mot trafiken eller uppåt har minst 9 mm
radie,

·

hörn på element till betongräcken ska vara avfasade.

·

eventuell ståndartopp, tvärbalk eller distans inte sticker upp över horisontell
följares överkant,

·

eventuell ståndare är indragen minst 0,04 m från räckets trafiksida,

·

åtkomlig skruv vänd mot trafiksidan eller uppåt har skalle av kupoltyp om
skruvens dimension är M8 eller större. Vertikal kant på skruv får inte
överstiga 5 mm.

Skydd mot underglidning
Räcke ska uppfylla krav på skydd mot underglidning
1. i ytterkurva på avfartsramp med radie mindre än 100 m.,
2. i ytterkurva på tvåfältsväg med radie mindre än gränsvärde i skevad
horisontalradie enligt avsnitt 9.1.6.2.2 Horisontalkurva.
Underglidningsskydd ska
1. vara av kontinuerlig typ och,
2. minst uppfylla krav för hastighetsklass 60 enligt {SIS CEN/TS 17342}.
Trafiksida på underglidningsskydd får inte sticka ut framför trafiksida på räckes
navföljare eller motsvarande.
Underglidningsskydd ska monteras enligt tillverkarens anvisningar.
Avstånd mellan underglidningsskydd och markyta/kantbalk eller motsvarande får inte
understiga 0,05 m.
Ände på underglidningsskydd ska vara utformad på ett trafiksäkert sätt så att ingen del
är 0,1 m eller mer över mark eller vägbana samt utan klippkanter vända mot trafiken
eller uppåt.
Ett underglidningsskydd som är provat på ett räcke enligt {SS-EN1317-2} får
monteras på ett annat räcke inom samma familj.
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Räckesavslutningar
Allmänt
Räcke ska påbörjas och avslutas på ett trafiksäkert sätt.
Vägräcke ska inledas med utvinklad räckesavslutning. Undantag medges i
skiljeremsor och på andra platser där utvinkling inte är möjlig eller lämplig, där får
energiupptagande vägräckesändar eller krockdämpare användas.
Vägräckesändar placerade intill vägbanekanten hindrar inte ett avkörande fordon från
att köra bakom räcket, sidoområdet måste därför till avsevärd längd bakom räcket
uppfylla krav för vald sidoområdestyp.
Räckesavslutning till räcke ska väljas enligt Tabell 7.9.
Tabell 7.9 Räckesavslutning
Vägtyp

Räckesavslutning
Stor
utvinkling

Motorväg och
Mötesfri väg

Mot

Liten
utvinkling

X

En/tvåfältsväg
VR <80

Energiupptagande vägräckesände alt
krockdämpare
X**

Med

Tvåfältsväg
VR ≥80

Neddoppad
vägräckesände

X
X

X*

X

X**

X*

X**

Mot = Mot trafikriktningen
Med = Med trafikriktningen
*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren enl. dennes anvisningar.
**) Endast i de fall avslutning med angiven utvinkling inte är möjlig, bl.a. i mittremsa.

Räckesavslutning i eller i anslutning till rampnos ska vara av typen energiupptagande
vägräckesände eller krockdämpare.
Undantag: I öppningar, på MML och MLV, som är kortare än 10 m får neddoppade
vägräckesändar användas.
Inledning av räcke ska vara tydligt utmärkt med vägmärke, kantstolpe eller
markeringsstolpe.

Vägräckesavslutning i lågfartsmiljö
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Vägräckesavslutning med stor utvinkling
Räckesavslutning med stor utvinkling ska utformas enligt principerna i Figur 7.47.

Figur 7.47 Räckesavslutning med stor utvinkling

Figur 7.48 Räckesavslutning i höjdled och sidled i sidoområdet
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Räckesavslutning med stor utvinkling ska utformas med vinklar och dellängder enligt
Tabell 7.10.
Tabell 7.10 Minsta dellängder för räckesavslutning med stor utvinkling (m)
VR (km/h)
Utvinkling

< 100

1:20

100

> 100

20

30

1:15

15

15

20

1:10

10

resterande

resterande

1:8

resterande

Del av räckesavslutning med utvinkling 1:20 får inräknas i räckeslängd.
En räckesavslutning med stor utvinkling kan även utformas med stor radie och ska då
utformas enligt samma principer och längder som framgår i Figur 7.48 och Tabell
7.10. Leverantörens uppgifter om minsta krökningsradie ska följas.
Räcke ska vara förankrat i ytterslänt utan särskild neddoppning av förankring.
Undantag medges om det inte finns någon lämplig ytterslänt att förankra räcket i och
”fönstret är stängt”, då ska räcke vara avslutat och förankrat utanför säkerhetszonens
halva bredd.
Släntlutning vid, samt före och efter utvinklad del av räcke, ska minst uppfylla kraven
på släntlutning för den aktuella vägen, dock inte brantare än 1:3.
I innerslänt ska den utvinklade räckesdelen ha samma höjd över markytan som vid
placering i stödremsa.

Vägräckesavslutning med liten utvinkling
En räckesavslutning med liten utvinkling ska utformas enligt principerna i Figur 7.49
och med vinklar enligt Tabell 7.11.
Tabell 7.11 Liten utvinkling
VR (km/h)
Utvinkling från vägen
Sidoavstånd (m)

< 100

100

1:10

1:15

1,0

1,5

Figur 7.49 Räckesavslutning med liten utvinkling
Släntlutning vid samt före och efter utvinklad del av räcke ska minst uppfylla kraven
på släntlutning för den aktuella vägen.
I innerslänten ska den utvinklade räckesdelen ha samma höjd över markytan som vid
placering i stödremsa.
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Förankring av räcke med liten utvinkling ska utföras som neddoppad
räckesavslutning.

Neddoppad vägräckesavslutning
Neddoppad vägräckesavslutning ska vid påkörning med trafikriktningen vara så
utformad att påkörande fordon inte riskerar fastna.
Neddoppad vägräckesavslutning ska utgöra förankring av räcke.
Neddoppad vägräckesavslutning ska utformas med en jämn längslutning ≤ 1:15. Vid
enkelriktad trafik kan Beställaren besluta att vägräckesände med trafikriktningen får
utföras med lutning ≤ 1:4. På tvåfältsvägar med VR <80 km/h och låga trafikflöden
kan Beställaren besluta att vägräckesände får utföras med lutning ≤ 1:4.
Inledande del av neddoppad vägräckesavslutning ska placeras så att ingen del är 0,1 m
eller mer över mark eller vägbana.
Klippkant får inte vara vänd mot trafiken.
Neddoppad vägräckesavslutning till stållineräcke ska vara utformad så att stållinorna
släpper i infästningen vid påkörning med trafikriktningen.
Neddoppad vägräckesavslutning med propellervridning av navföljare, eller
motsvarande, ska vara utformad med vridningen i riktning så att fordon som kör upp
med ett hjul på avslutningen assisteras av vridningens riktning att komma tillbaka till
ursprunglig del av vägbana.

Energiupptagande vägräckesavslutning
Allmänt
Energiupptagande vägräckesände ska placeras på en plan hårdgjord yta.
Energiupptagande vägräckesände ska placeras enligt tillverkarens anvisningar.
Energiupptagande vägräckesände till sidoräcke ska placeras minst 0,05 m från
närmaste vägbanekant.

Skaderiskklass
Energiupptagande vägräckesände ska uppfylla krav för skaderiskklass A eller B enligt
{SS-ENV 1317-4}.

Hastighetsklass
Energiupptagande vägräckesände ska minst uppfylla krav för hastighetsklass enligt
Tabell 7.12.

KRAV

105(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Tabell 7.12 Hastighetsklass för energiupptagande vägräckesände
VR, km/h

Hastighetsklass enligt SS-ENV
1317-4

≥ 100

P4

70 - 90

P3

≤60

P2

Utböjningsklass
Utböjningsklassen enligt {SS-ENV 1317-4} ska väljas så att en, efter påkörning,
deformerad vägräckesände inte gör intrång på angränsande körbanor.
Utböjningsklassen ska vara mindre än avstånd till oeftergivliga föremål och andra
faror.
Vid parallellförlagd gång-/cykelbana får intrång efter påkörning enligt utböjningsklass
{SS-ENV 1317-4} inte överstiga gång-/cykelbanans fria bredd minskad med en meter.
Vägräckesände där Dd ≥ 3,5 m (Y4) får inte anses förhindra att ett fordon som träffar
snett på nosen kör igenom anordningen.

Fordonsrörelseklass
Energiupptagande vägräckesände ska uppfylla krav för fordonsrörelseklass Z1 eller
Z2.
Beställaren kan besluta att energiupptagande vägräckesändar med fordonsrörelseklass
Z3 eller Z4 enligt {SS-ENV 1317-4} får användas om utrymmet på baksidan är fritt
från oeftergivliga föremål och andra faror. Detta undantag får inte användas för en
energiupptagande vägräckesände i en mittremsa.

Energiupptagande vägräckesände i mittremsa
Energiupptagande vägräckesände i mittremsa där risk finns att köra på från motsatt
körriktning ska vara dubbelsidigt symmetrisk.
Energiupptagande vägräckesände i smal mittremsa där bredden mellan motriktade
körbanor är högst 1,0 m får vara maximalt 2 x 75 mm bredare än anslutande räcke.
En vägräckesände i en smal mittremsa på mötesfri väg får på en sträcka av högst 2 m i
vägens längdriktning vara maximalt 0,10 m högre än anslutande räcke, krav på högsta
höjd med hänsyn till snö enligt avsnitt 7.3.4.6.4.3 behöver inte uppfyllas på dessa 2 m.

Förankring av räcken
Fordonsåterhållande räcke ska förankras så att avsedd funktion uppnås.
Fordonsåterhållande räcke ska vara förankrat
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1. i ändarna,
2. vid rörelsefogar,
3. på vardera sidan om öppningsbar räckesdel,
4. före och efter räcke monterat i radie mindre än 100 m.
Förankring av räcke i snäv radie ska placeras enligt Figur 7.50.

Figur 7.50 Förankring av räcke med radie mindre än 100 m
Förankringen ska se till att krafter som kan uppkomma i längsgående räckesdelar förs
1. ner i marken,
2. över till fast föremål,
3. till annat räcke med tillräcklig hållfasthet eller,
4. till vägräckesände eller krockdämpare.
I ett räckessystem med flera ingående kapacitetsklasser ska varje räckesdel förankras.
Ett räcke med högre kapacitetsklass får utgöra förankring av ett anslutande räcke med
lägre kapacitetsklass. Detta gäller dock inte för förspända räcken, t.ex. stållineräcken.

Krockdämpare
Allmänt
Krockdämpare ska vara av typen avledande (redirective R) enligt {SS-EN 1317-3}.
Koppling mellan krockdämpare och ett anslutande räcke ska uppfylla krav för
övergångar eller kopplingselement enligt avsnitt 7.3.8 Övergångar.
Krockdämpares funktion får inte hindras av det föremål den skyddar.
Anordningar som kan påverka krockdämparens funktion får inte vara placerade intill
eller i körriktningen framför krockdämparen.
Krockdämpare ska vara placerad
1. enligt tillverkarens anvisningar samt
2. så att eventuellt anslutande räcke kan sättas med god linjeföring.
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Skaderiskklass
Krockdämpare ska uppfylla krav för skaderiskklass A eller B enligt {SS-EN 1317-3}.

Hastighetsklass
Krockdämpare ska minst uppfylla krav för hastighetsklass enligt Tabell 7.13 .
Tabell 7.13 Hastighetsklass för krockdämpare
VR, km/h

Hastighetsklass enligt SS-EN 1317-3

≥ 100

110

80 - 90

100

60 - 70

80

≤ 50

50

Utböjningsklass
Utböjningsklass enligt {SS EN 1317-3} ska väljas så att en, efter påkörning,
deformerad krockdämpare inte gör intrång på angränsande körbanor.
Vid parallellförlagd gång-/cykelbana får inte utböjningsklassen {SS-EN 1317-3}
överstiga gång-/cykelbanans fria bredd minskad med en meter

Fordonsrörelseklass
Krockdämpare ska uppfylla krav för fordonsrörelseklass Z1 eller Z2. Beställaren kan
besluta att krockdämpare med fordonsrörelseklass Z3 eller Z4 enligt {SS-EN 1317-3}
får användas om utrymmet på baksidan är fritt från oeftergivliga föremål och andra
faror. Detta avser dock inte användning i mittremsa.

Övergångar
Allmänt
Övergång ska användas där räcken med olika egenskaper sammankopplas.
Övergång ska utjämna skillnader i egenskaper mellan anslutande räcken.
Övergång ska utföras enligt avsnitt 7.3.8.3, 7.3.8.4 eller 7.3.8.5.
Räcken med samma funktionssätt och kapacitetsklass samt likartade
deformationsegenskaper kan sammankopplas i varandra med hjälp av
kopplingselement om skillnaden i dynamisk utböjning vid krockprov TB11, enligt
{SS-EN1317-2 tabell 1} för anslutande räcken, inte överstiger 0,3 m, se avsnitt
7.3.8.9.
Räcken med samma funktionssätt, kapacitetsklass, likartade deformationsegenskaper
samt med likadana navföljare kan sammankopplas i varandra utan övergång eller
kopplingselement om skillnaden i dynamisk utböjning vid krockprov TB11, enligt
{SS-EN1317-2 tabell 1} för anslutande räcken, inte överstiger 0,3 m.
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Egenskaper
Allmänt
Kapacitetsklass
Övergång mellan räcken ska ha samma kapacitetsklass som det anslutande räcke som
har lägst kapacitetsklass.

Arbetsbredd
Övergång mellan räcken ska ha en arbetsbredd som inte understiger den minsta eller
överstiger den största arbetsbredden hos de två anslutande räckena

Fordonsinträngning
Övergång mellan räcken med olika egenskaper ska i förekommande fall ha en
fordonsinträngning som inte understiger den minsta eller överstiger den största
fordonsinträngningen hos de två anslutande räckena.

Skaderiskklass
Övergång mellan räcken ska ha samma skaderiskklass som minst ett av de anslutande
räckena.

Höjd
Övergång mellan räcken ska ha en höjd på anslutande följare som inte understiger den
lägsta eller överstiger den högsta hos de två anslutande räckena.
Skillnader i höjdläge ska för samtliga följare vara utjämnat så att lutningen i
förhållande till anslutande räcken inte överstiger 1:4.
För navföljare ska skillnader i höjdläge vara utjämnat så att lutningen i förhållande till
anslutande räcken inte överstiger 1:12.

Räckesövergång enligt SS-ENV 1317-4
Räckesövergång ska uppfylla krav enligt {SS-ENV 1317-4, avsnitt 6 Transitions}.

Räckesövergång utformad med utjämnad dynamisk
utböjning
Längden på en övergång mellan räcken, vilka har olika dynamisk utböjning, ska vara
minst 20 gånger skillnaden i dynamisk utböjning uppmätt vid krockprov TB11 enligt
{SS-EN 1317-2}.
Uppdelning av sträcka i delsträckor godtas om skillnaden i dynamisk utböjning är
högst 0,3 m för angränsande delsträckor.
Enskild delsträckas längd får inte understiga 6 m.
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Räckesövergång utformad med överlappning
Räckesövergång utformad med överlappning ska vara utformad enligt princip i Figur
7.51.

Figur 7.51 Räckesövergång utformad med överlappning samt förankring i
utvinklat räcke, mur eller dyl. Infästning i fast föremål får inte förekomma vid
nybyggnad.
Det utvinklade räcket ska vinklas ut med vinklar enligt stor utvinkling i avsnitt 7.3.5
Räckesavslutningar.
Utvinkling av räcke ska göras minst så lång att det utvinklade räcket har full höjd över
mark på hela sträckan det befinner sig inom det avslutande räckets arbetsbredd.
Utvinklat räcke ska avslutas och förankras utanför det avslutande räckets
arbetsbredd.Avslutande räcke ska vara avslutat och förankrat med neddoppad
räckesavslut parallellt med vägbanekant eller förankras i det utvinklade räcket, muren
eller dyl.
Övergång mellan räcken utformade med överlappning får endast användas vid
enkelriktad trafik och efter att det motiverats och godkänts av Beställaren enl. dennes
anvisningar.
Övergång mellan räcke i smal mittremsa överlappas med minst 10 m då räckena sätts
parallellt.

Kopplingselement
Sammankoppling med kopplingselement ska vara utfört så att navföljarnas trafiksida
får en jämn, kontinuerlig linje utan steg.
Kopplingselement ska ha samma bärförmåga för dragkraft som anslutande räcke.
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Skillnader i sidoläge mellan anslutande delar ska vara utjämnade utan steg.
Skillnader i sidoläge mellan anslutande delar ska vara utjämnade med en vinkel mot
trafiksidan som inte överstiger 1:20.
Skillnader i höjdläge ska för samtliga följare vara utjämnade så att lutningen i
förhållande till anslutande räcken inte överstiger 1:12.
På platser där skillnader i både höjd- och sidoläge måste utjämnas ska detta ske så att
start- respektive slutpunkt för lutnings- och sidolägesförändringar förläggs i samma
sektion.

Öppningsbara räckesdelar
Allmänt
Räcke ska vara förankrat på vardera sidan om öppningsbar räckesdel.
Öppningsbar räckesdel får i stängt läge förankras i anslutande räcken.
Övergång mellan öppningsbar räckesdel och anslutande permanent räcke ska uppfylla
kraven för övergångar och kopplingselement enligt avsnitt 7.3.8. och 7.3.9.

Kapacitetsklass
Öppningsbar räckesdel 40 m eller kortare ska ha en kapacitetsklass som är högst en
klass lägre än anslutande räckens kapacitetsklass, dock minst N1, förutsatt samma
arbetsbreddsklass, se avsnitt 7.3.10.3 Arbetsbredd.
Öppningsbar räckesdel längre än 40 m ska ha kapacitetsklass som inte understiger
anslutande räckens kapacitetsklass.

Arbetsbredd
Öppningsbar räckesdel 40 m eller kortare ska ha arbetsbredd som är högst en klass
större än anslutande räckens arbetsbredd förutsatt samma kapacitetsklass, se avsnitt
7.3.10.2 Kapacitetsklass.
Öppningsbar räckesdel som är längre än 40 meter ska ha en arbetsbredd som inte
överstiger anslutande räckens arbetsbredd förutsatt samma kapacitetsklass.
Öppningsbara räckesdel som har högre kapacitetsklass än anslutande räcken får ha en
arbetsbredd som är en klass högre än anslutande räcke, se även avsnitt 7.3.10.2
Kapacitetsklass.

Skaderiskklass
Öppningsbar räckesdel ska ha samma skaderiskklass som minst ett av de anslutande
räckena.
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Tillsatser och kombinerade anordningar
Allmänt
En längsgående fordonsåterhållande skyddsanordning som omfattas av en
harmoniserad teknisk specifikation får förses med tillsatser eller utföras som
kombinerad anordning om krav i avsnitt 7.3.11.2 Tillsatser och kombinerade
anordningar uppfylls.
Skyddsanordning får inte användas som bärare av annan anordning eller konstruktion
än vad som framgår i avsnitt 7.3.11.2 Tillsatser och kombinerade anordningar.
Sträckor med tillsatser och kombinerade anordningar ska vara inledda, sammanfogade
och avslutade på ett trafiksäkert sätt.
Skyddsanordning med tillsatser eller kombinerad anordning får inte inkräkta på det
fria rummet enligt avsnitt 6.1.1 Fria rummet.
Vid påkörning motsvarande kapacitetsklassbestämmande prov får inte delar som är
tyngre än i respektive provningsstandard angiven vikt lossna.
Tillsatser eller kombinerade anordningar på räcken som ska uppfylla kraven på släthet,
enligt avsnitt 7.3.4.8 Släthet, ska vara utformade med särskild hänsyn till oskyddade
trafikanter.

Tillsatser
Skyddsanordning försedd med tillsatser ska uppfylla alla ställda krav på egenskaper
hos skyddsanordningen.
Underglidningsskydd ska monteras enligt tillverkarens anvisningar och, i avsnitt
7.3.4.9 Skydd mot underglidning, angivna begränsningar.

Kombinerade anordningar
Kombinerad anordning ska uppfylla ställda krav avseende kapacitetsklass och
skaderiskklass.
Kombinerad anordning placerad i skiljeremsa ska uppfylla alla ställda krav på
väsentliga egenskaper hos skyddsanordningen.
Anordning monterad på skyddsanordning får inte betraktas som skyddad av räcke.

Räckestyp
Allmänt
Beställaren ska ange räckestyp.
Räckestyp ska motiveras och dokumenteras i PM.
Träklädda stålräcken ska inte användas på vägar med VR ≥80.
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Räcken i mittremsa
Sidoräcken
Slänträcken
Slänträcken ska endast användas vid ombyggnad och förbättring av vägars
sidoområden där åtgärden kan genomföras utan att befintliga slänter behöver justeras.
Slänträcken ska inte användas vid nybyggnad.
Slänträcken ska inte användas på motorväg.

Eftergivlig väg- och gatuutrustning
Allmänt
Använda beteckningar avseende eftergivlighet ska vara enligt {SS-EN 12767:2019
”Vägutrustning – Eftergivlighet hos bärare av vägutrustning – Krav och
provningsmetoder”}.
Krav på eftergivlig vägutrustning avser bärare av vägutrustning; belysnings-,
trafiksignal-, vägmärkes- och vägvisningsstolpar såväl som t ex GCM-räcken, pollare,
stängsel samt markerings- och kantstolpar.

Klassificering av eftergivlighet
Klassificering av eftergivlighet ska göras enligt {SS-EN 12767:2019}.

Val av bärare av vägutrustning
Allmänt
Stolpe som är möjlig att klättra upp i ska vara försedd med klättringsskydd om den är
placerad inom område där det är sannolikt att barn kan vistas.Stolpe ska vara
eftergivlig i minst samtliga de riktningar som den kan komma att bli påkörd med.
Stolpe placerad i slänt med lutning 1:3 eller brantare får inte vara av typen
avskjuvningsbar led (”Slip Base”).
Kravet ovan om stolpe placerad i slänt avser vägar med VR70 eller högre samt
korsningar.
Stolpe och bärare av vägutrustning, även eftergivlig, får inte vara placerad inom ett
räckes arbetsbredd, se avsnitt 7.3.4.3 Arbetsbredd och fordonsinträngning.

Hastighetsklass
På väg med referenshastighet VR≥ 80 km/h ska stolpe med hastighetsklass 100
användas.
På väg med referenshastighet VR≤ 70 km/h ska stolpe med hastighetslass 70 eller 100
användas.
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Energiabsorption
Allmänt
Uppfångande belysningsstolpe (HE och LE) får inte användas som ersättare för
vägräcke, där detta behövs enligt kriterierna för räckesanvändning.

Belysningsstolpe, matning med luftledning
Stolpe försedd med luftledning ska vara krockprovad med luftledning.
Kravet ovan gäller inte om luftledningens infästningsanordning till stolpen är
konstruerad för att inte påverka stolpens eftergivlighet.

Skaderiskklass
Stolpe ska minst uppfylla kraven för skaderiskklass 1.

Ofarliga produkter
Kantstolpe ska uppfylla krav för klass 70-NE-A-NR-NR-NR-NR enligt
{SS-EN 12767:2019}.
Om vikten överstiger 6 kg ska eftergivligheten verifieras genom provning enligt {SSEN 12899–3} ”Vägutrustning - Permanenta vägmärken - Del 3: Kantstolpar och
retroreflektorer”}.

Provning och utvärdering av eftergivlighet
Allmänt
Provningsförfarande i standarden {SS-EN 12767:2019} ska användas för att på annan
utrustning bestämma:
1. eftergivlighet,
2. ofarlighet.

Energiabsorption
Grad av energiabsorption ska bestämmas utifrån påkörande fordons hastighet efter
påkörningen, se {SS-EN 12767:2019}.

Skaderiskklass
Skaderiskklass ska bestämmas utgående från de vid påkörningsförsöket uppmätta
accelerationerna i tre riktningar enligt {SS-EN 12767:2019}, ASI-värdet samt
beräknad islagshastighet mot framruta eller instrumentbräda för en obältad
passagerare enligt {SS-EN 12767:2019}, THIV-värdet.

Produktfamiljer
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8

Sektion tätort – gaturum
Boverkets föreskrifter om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga, på allmänna platser och inom områden för andra
anläggningar än byggnader {ALM}, ska tillämpas
1. inom detaljplanelagt område,
2. på rastplatser,
3. på busshållplatser,
4. på anslutande gångytor till ovanstående.

Utformnings-/Gaturumsbeskrivning
Utformnings-/gaturumsbeskrivning ska finnas framtagen som underlag för
principutformning resp. detaljutformning.
Utformnings-/gaturumsbeskrivning ska innehålla avsnitt med huvudrubrikerna
1. Omgivningens/Gaturummets anspråk
2. Trafikens anspråk
3. Hänsyn till viktiga egenskaper
4. Villkor att uppfylla

Separering av GCM-trafik från övrig fordonstrafik
Inledning
GCM-separering vid olika hastigheter och flöden.

Integrering av gående och fordon
Där gående är integrerade på samma yta som fordon, ska utformning och trafikregler
stödja samverkan mellan trafikanterna.
På integrerad yta ska de gåendes tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet vara
dimensionerande för utformning.
Där oskyddade trafikanter och spårvägstrafik integrerats ska breddbehov för spårvagn
enligt 8.4.8 vara markerad på trafikytan.

Torg/Gågata
På torgyta ska gåendes anspråk på tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet vara
dimensionerande för utformning.
Målpunkter ska vara hoplänkade med gena och entydiga gångstråk.
Fordonstrafik på torgyta ska vara underordnad gångtrafikanters anspråk på
tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet.
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Utformning ska ge stöd för att fordonstrafik framförs i maximalt gångfart.
Torgytas ytskikt ska vara utformat så att ytan underlättar för gångtrafikanter.

Gångfartsområde
Utformning ska ge stöd för att fordonstrafik framförs i maximalt gångfart.
Utformning ska ge stöd för fordonsförares väjningsplikt mot gående.
Parkeringsplats ska vara särskilt utmärkt.
Ytskikt ska vara utformat så att ytan underlättar för gångtrafikanter.
För personer med funktionsnedsättning ska det finnas längsgående zon som är fredad
från fordonstrafik.
Gångfartsområde ska ha gångstråk med konstgjorda och/eller naturliga ledstråk för att
ge ledning till personer med synnedsättning.

Fordonstrafikbanor
Förutsättning
Fordonstrafikbanor är avsedda för trafik med fordon och spårvagnar (i
förekommande fall). Således omfattas körbanor (inkl. körbanor med spårvagn
i blandtrafik) och cykelbanor.
Fordonstrafikbanor ska vara dimensionerade efter
1. referenshastighet,
2. dimensionerande trafiksituation, DTS, se Krav (TRV 2020:030) VGU, avsnitt
5.2.2 Dimensionerande trafiksituation för motorfordon (DTS).
Väg i tunnel ska ha samma fri bredd som motsvarande väg i ytläge, med eventuella
tillägg för väggeffekt. Undantag medges efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren enligt dennes anvisningar.

Motorväg
Vägbanor
Tätortsnära fyrfältig motorväg ska avseende sektionsindelningen och markering vara
utformad enligt Figur 8.1.
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Figur 8.1 Utformning av motorväg i tätort
Fyrfältig motorväg i tunnel ska avseende sektionsindelningen och markering vara
utformad enligt Figur 8.2.

Figur 8.2 Utformning av motorväg i tunnel
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Övriga flerfältsgator/-vägar
Val mellan två- och fyrfältig sektion ska ske med hänsyn till
1. framkomlighet för bil/ mc- och GCM-trafik,
2. säkerhet för bil/ mc- och GCM-trafik,
3. stadsbild.

Tvåfältiga huvudnätsgator/ -vägar
Gata som ingår i huvudnät för bil/ mc ska vara utformad och dimensionerad så att
1. god trafiksäkerhetsstandard upprätthålls,
2. trafik har tillräcklig framkomlighet,
3. utrymme ges för andra önskvärda aktiviteter på platsen,
4. kollektivtrafik har god framkomlighet,
5. körbanor har utrymme för dimensionerande fordon,
6. gator ges välproportionerade rumsbildningar med särskild hänsyn till
långsamma och snabba trafikanter,
7. hänsyn tas till omgivningens krav på störningsfrihet.
Kollektivtrafik ska ges god framkomlighet även där övrig bil-/ mc-trafiks
framkomlighet är reducerad.

Enfältiga huvudnätsgator/-vägar
En- och tvåfältiga lokalnätsgator
Det ska klargöras om gatan är utpekad i något annat trafikslags nät, exempelvis
huvudnät för cykel, kollektivtrafik eller utryckning.
Dimensionerande trafiksituation, DTS, ska bekvämt hantera en ofta förekommande
trafiksituation.
Dimensionerande trafiksituation, DTS, ska kunna hantera en exceptionell
trafiksituation.
Lokalnätsgatas vägbana ska utöver DTS innehålla andra funktioner som kan vara
nödvändiga för gatans funktion, t.ex. för lastning och lossning av gods, bilparkering
etc.
Gata ingående i lokalnät för bilar/ mc ska vara utformad och dimensionerad så att
1. hänsyn ges till övriga trafiknäts trafikanter,
2. god trafiksäkerhetsstandard upprätthålls, särskilt för gående och cyklister,
3. utrymmesstandard är god för bussar och spårvagn i linjetrafik (vid behov),
4. god tillgänglighet för bil-/ mc-förare uppnås, men framkomligheten kan vara
låg.
Gator i lokalnätet ska ges välproportionerade rumsbildningar med särskild hänsyn till
långsamma trafikanter.
Gator i lokalnätet ska utformas med hänsyn till omgivningens krav på störningsfrihet.
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Bussfält
Vid dimensionering av körfältsbredd ska
1. god framkomlighet för bussar säkerställas,
2. god säkerhet för cykeltrafik säkerställas.
Cykeltrafik som använder bussfältet ska beaktas vid dimensionering av körfältbredd
för att säkerställa god framkomlighet för bussarna och en god trafiksäkerhet.

Cykelfält
Cykelfält ska markeras och placeras enligt något av alternativen i Figur 8.3.

Figur 8.3 Markering av cykelfält närmast kantsten, utanför längsparkering
respektive mellan körfält för bil-/ mc-trafik.
Cykelfält utmed kantsten (högerplacerat cykelfält) ska vara minst 2,0 m brett.
Cykelfält utanför längsparkering för bil/ mc ska vara
1. minst 1,5 m brett,
2. placerat utanför längsparkeringen,
3. placerat så att avståndet från kantsten till den yttre markeringen av cykelfältet
är minst 4,3 m*).
*)

Undantag ned till 3,9 m medges efter motivering och Beställarens
godkännande.
Där rutor för längsparkering utmed kantsten är markerade med större bredd än 2,0 m
ska avståndet mellan kantsten och den yttre markeringen av cykelfält utanför
längsparkeringen ökas med motsvarande skillnad.
Cykelfält mellan körfält för biltrafik får inte finnas vid VR>60.
Cykelfält mellan körfält för biltrafik ska vara minst 1,5 m bred. Undantag medges ned
till 1,2 m efter motivering och Beställarens godkännande.
Cykelfält får inte markeras förbi parkering med tväruppställning.
Cykelfält får inte samförläggas med spårvägsspår.

Spårväg
Avstånd mellan spårvagn och intilliggande fordonstrafik och hinder ska vara
dimensionerad för vagnens rörelse och för aktuell dimensionerande trafiksituation
(DTS). Hänsyn ska tas till vagnens fjädring, vagnutslag och rälsförhöjning.
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Hänsyn ska även tas till Spårinnehavarens eventuella breddkrav.
Där spårväg går i blandtrafik med andra fordon får inte mittplacerade
kontaktledningsstolpar förekomma *).
*)
Undantag kan göras för blandtrafikområden där endast underhållsfordon får köra.

Spårväg i blandtrafikkörfält
Spårväg i kollektivtrafikkörfält
Spårväg i fullt integrerat blandtrafikkörfält (helintegrerad
gatumiljö)
Kollektivtrafik i reserverat utrymme
Mellan separerade kollektivtrafikkörfält för buss och spårväg och övriga körfält ska
finnas fysisk avgränsning som förhindrar att andra fordon kan byta körfält till
kollektivtrafikkörfält.
Med fysisk avgränsning avses avgränsning som förhindrar eller försvårar körfältsbyte
till reserverat kollektivtrafikutrymme.
Sidoplacerad spårväg ska ha skyddsavstånd till gata med motriktad trafik utöver
kravet enligt kapitel 6.4.4. Skyddsavståndet mellan närmaste spårmitt och
vägbanekant ska vara minst 3.5 m vid VR40 och 5.0 m vid VR 60.Undantag från
detta kan göras om särskilda skyddsåtgärder vidtas.

Sidoområde
Oeftergivliga föremål får inte förkomma i säkerhetszonen om inte ett räcke eller
motsvarande skyddar mot påkörning. Undantag medges för
1. bomdriv vid plankorsningar,
2. portaler vid plankorsningar,
3. Trafiksignaler i korsning*.
* Efter väghållarens godkännande

Säkerhet i sidoområde
Säkerhetszonen ska utformas med omsorg så att den bidrar till tydlighet, säkerhet och
trygghet för GCM-trafikanter i körbanans närhet och fordonstrafikanter på körbanan.
Säkerhetszonen ska utformas så att avkörande fordon så långt möjligt inte välter eller
krockar med oeftergivliga föremål.
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Sidoområde motorväg
Sidoområde ska utformas enligt Tabell 8.1.
Tabell 8.1 Sidoområdesutformning längs motorväg i tätort.
VR

Sidoområdesutformning

Säkerhetszon (minsta avstånd till
oeftergivliga hinder). Mått från
vägbanekant. Avser sträckor utan
vägräcke eller liknande.

100

Räcke eller flack släntutformning (lutning ≤
1:4 enligt avsnitt 7.1.1.3.1
Sidoområdesutformning)

ÅDT-Dim ≥ 8000: 11,0 m
ÅDT-Dim < 8000: 10,0 m

80

60

ÅDT-Dim > 8000: 8,0 m
ÅDT-Dim 2000-8000: 7,0 m
ÅDT-Dim 1000-2000: 6,0 m
ÅDT-Dim <1000: 5,0 m
ÅDT-Dim > 8000: 7,0 m
ÅDT-Dim 4000-8000: 6,0 m
ÅDT-Dim 2000-4000: 5,0 m
ÅDT-Dim 1000-2000: 4,0 m
ÅDT-Dim <1000: 3,0 m

Väg ska ha räcke där:
1. Innerslänt är brantare än 1:4*),
2. bankhöjd är >3,0 m,
3. bankdike är smalare än 1,0 m,
4. ytterslänt vid bankdike är brantare än 1:4,
5. skärningsdike är smalare än 0,5 m,
6. skärningsdike saknar minst 0,5 m bred ytterslänt med lutning 1:4 utanför
skärningsdikesbotten,
7. övre ytterslänts skärningsslänt lutar brantare än 1:2
8. bergskärning brantare än 1:2 börjar lägre ned än 3,0 m över dikesbotten,
säkerhetszon är mindre än krav i Tabell 8.1.
*)

Undantag kan medges efter utredning redovisad och godkännande av Beställaren.

Sidoområde övriga gator/vägar
Gator med referenshastigheten 30 km/h
Gator med referenshastighet 30 km/h ska utformas så att huvuddelen av trafikanterna
inte förväntas överskrida 30 km/h.
Stolpar och träd ska placeras med hänsyn till:
1. oskyddade trafikanter
2. drift och underhåll.
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Gator med referenshastigheten 40km/h
Gator med referenshastighet 40 km/h ska utformas så att huvuddelen av trafikanterna
inte förväntas överskrida 40 km/h.
Säkerhetszon ska anpassas utifrån situation och gaturummets egenskaper, enligt Tabell
8.2.
Tabell 8.2 Säkerhetszon VR40*)
Situation

Gaturum som
genom sin karaktär
kan inbjuda till
höga hastigheter
med egenskaper
som:
genomfartsleder
breda gator med
långa länklängder
höga flöden

Gaturum som
genom sin
karaktär inte
inbjuder till höga
hastigheter, korta
länklängder,
oftast lägre
flöden

Gaturum som
genom sin
karaktär och täta
korsningar ger
låga hastigheter,
korta
länklängder, låga
flöden

Säkerhetszon

2m

1–2m

0,5 – 1 m

*)

Säkerhetszon för VR40 kan efter att det motiverats och godkänts av Beställaren även
tillämpas för lokalnätsgator med VR50.

Gator och vägar med referenshastigheten 60 km/h
Gator med referenshastighet 60 km/h ska utformas så att huvuddelen av trafikanterna
inte förväntas överskrida 60 km/h.
Säkerhetszon ska vara enligt Tabell 8.3.
Tabell 8.3 Bredd på säkerhetszon
VR KM/H

60

SÄKERHETSZON (m)
God
trafiksäkerhetsstandard

Mindre god
trafiksäkerhetsstandard

Låg
trafiksäkerhetsstandard

>7

4-7

<4

Gator och vägar med referenshastigheten 80 km/h
Gator med referenshastighet 80 km/h ska utformas så att huvuddelen av trafikanterna
inte förväntas överskrida 80 km/h.
Säkerhetszon ska vara enligt Tabell 8.4.
Tabell 8.4 Bredd på säkerhetszon
VR

Sidoområdesutformning

Säkerhetszon (minsta avstånd till
oeftergivliga hinder). Mått från
vägbanekant. Avser sträckor utan
vägräcke.

80

Flack släntutformning (lutning ≤ 1:4 enligt
avsnitt 7.1.3.3.1) eller räcke

ÅDT-Dim > 8000: 8 m
ÅDT-Dim 2000-8000: 7 m
ÅDT-Dim 1000-2000: 6 m
ÅDT-Dim <1000: 5 m
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Skiljeremsor
Skiljeremsor ska vara utformade så att de bidrar till tydlighet, säkerhet, gaturummets
karaktär och trygghet för GCM-trafikanter i körbanans närhet och fordonstrafikanter
på körbanan.
Det ska dessutom göras en utredning, redovisad och godkänd av Beställaren, av behov
av utrymme för minst
1. lagring av snö,
2. bullerskydd,
3. gräs- och buskvegetation, trädplantering m.m. (inkl. skötsel av planteringar
etc.),
4. trafikanordningar (inkl. drift- och underhåll),
5. möblering av väg- och gaturummet,
6. räcken och stängsel,
7. säkerhetszon för oeftergivliga hinder.

Mittremsa
Mitträcke ska finnas på motorväg.
Mitträcke ska finnas på flerfältsväg vid >VR80.

Sidoremsa
Dimensionering för drift
Vid utformning av gaturum ska yta som krävs för att magasinera snö utredas och
anges.
Vintertid ska trafiksäkerhetsstandard och tillgänglighetsstandard kunna upprätthållas.
Del av vägbana för GCM-trafik ska vara dimensionerad för maskinell snöröjning
avseende:
1. Bärighet
2. Fysisk utformning

Banor för gående och cykeltrafik
Gångbanor
Principutformning
På en gångbana ska det minst finnas utrymme för att gå intill en rullstol eller rollator.
Längs varje kvarter ska det finnas vändmöjlighet för gående med rollator och för
rullstolsburen.
Vändmöjlighet får inte inskränka på andra trafikantgruppers trafikytor.
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Detaljutformning
Den dimensionerande trafiksituationen ska upprätthållas längs hela gångbanan *).
Gångbana ska vara ≥ 2,0 m bred **).
Ytskikt ska väljas och anläggas så att risken att snubbla och falla reduceras till en nivå
som motsvarar en väl utförd asfaltbeläggning.
Tvärfall får inte överstiga 2 %.
Resulterande fall (tvärfall och längsfall) får inte överstiga 5 %.
Möbleringszons bredd ska väljas så att dimensionerande gatumöbler och
vägutrustning ryms.
Möbleringszons ytskikt ska vara avvikande från gångyta.
*)

Undantag medges för punktvisa inskränkningar som lämnar utrymme för gående
med ledsagare att passera.
**)

Gångbana kan vara ≥ 1,8 m bred, om vändzoner placeras med jämna mellanrum.

Cykelbanor, GCM-banor
Separering av gående från cykeltrafik
På GCM-bana ska gående separeras från cykeltrafik *).
*)

Undantag får göras vid flöde < 500 gående + cyklar under vardagsdygn max-månad,
efter motivering och Beställarens godkännande.

Typsektioner
Bredd och indelning
Enkelriktad cykelbana ska vara minst 1,2 m bred.
Dubbelriktad cykelbana ska vara minst 1,8 m bred.
Cykelbanas bredd ska ha ett tillägg på 0,3 m om intilliggande gångbana är förhöjd mot
cykelbanan med kantstöd.
På bro ska cykelbanas bredd ha ett tillägg på 0,3 m mot kantbalk.
GCM-bana för enkelriktad cykeltrafik ska
1. vara delad i en gångdel och en cykeldel,
2. ha en cykeldel som är minst 1,2 m bred.
GCM-bana för dubbelriktad cykeltrafik ska
1. vara delad i en gångdel och en cykeldel,
2. ha en cykeldel som är minst 1,8 m bred.
Där GCM-bana ligger omedelbart intill byggnads fasad ska avståndet mellan fasad
och cykelbana/cykeldel vara ≥ 2,5 m.
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Gångyta som del av GCM-bana ska vara minst 1,8 m bred*).
*)

Undantag kan medges efter motivering och Beställarens godkännande.

Skyddsremsa för cykelbana/GCM-bana
Enkelriktad cykelbana/cykeldel som gränsar mot körbana, där fordonsuppställning är
förbjuden, ska ha en hårdgjord skyddsremsa mot körbanan med bredd ≥ 0,3 m.
Dubbelriktad cykelbana/cykeldel som är förhöjd mot körbana, där fordonsuppställning
är förbjuden, ska ha en hårdgjord skyddsremsa mot körbanan som är ≥ 0,8 m bred*).
Cykelbana/cykeldel som gränsar mot körbana, där fordonsuppställning förekommer,
ska till skydd mot uppslängande bildörrar ha en skyddsremsa mot körbanan med bredd
≥ 1,0 m**).
Cykelbana/cykeldel som gränsar mot längsgående hinder (längd > 3 m) såsom
stödmur, stängsel, häck o.dyl. ska ha en skyddsremsa mot hindret med bredd ≥ 1,2
m***).
Skyddsremsa för cykelbana/GCM-bana ska vara fri från fasta hinder med undantag av
belysningsstolpar och vägmärkesstolpar.
Skyddsremsa ska ha ett sådant underlag att det är möjligt att cykla på den utan risk att
cykla omkull.
*)

Undantag kan medges till ≥ 0,4 m efter motivering och Beställarens godkännande.

**)

Undantag medges till ≥ 0,7 m efter motivering och Beställarens godkännande.

***)

Skyddsremsans bredd får minskas till ≥ 0,6 m efter motivering och Beställarens
godkännande.

Säkerhetszon för cykeltrafik
Cykelbana/GCM-bana ska i sidoområdet ha en säkerhetszon för cykeltrafik på
vardera sidan av ytan avsedd för cyklister.
Säkerhetszon för cykeltrafik ska vara 0,6 m bred *).
Inom säkerhetszon för cykeltrafik får inte:
1. Stolpe eller annat fast föremål finnas.
2. Vegetation utöver marktäckande gräs o.dyl. förekomma.
*)

Undantag gäller vid räcke mot väg/ busshållplats eller mot hög bank/brant
slänt/djupt vatten, där säkerhetszonen ska vara ≥ 0,3 m bred.

Utformning vid gångpassage/övergångsställe
Cykelbana förbi övergångsställe/gångpassage som korsar intilliggande
körbana/spårväg ska vara utformad på sådant sätt att det finns en tydlig väntyta för
gående.
Väntyta för gående ska vara skild från cykelbana.
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Väntyta för gående belägen mellan körbana och cykelbana ska ha en bredd ≥ 2,0 m *).
*)

Bredden får minskas till 1,4 m efter motivering och Beställarens godkännande.

Utformning vid kollektivtrafikhållplats
Kollektivtrafikhållplats ska ha en på- och avstigningsyta närmast kantstödet med
bredd ≥ 2,25 m eller enligt krav i avsnitt 11.1.6 Utformning av plattform.
På- och avstigningsyta ska vara skild från cykelbana *).
*)

Om utrymme saknas att dra cykelbanan bakom väderskyddet och antalet cyklister/
bussresenärer är litet, kan undantag medges efter motivering och Beställarens
godkännande.

Utformning vid planskild GCM-korsning
Förutsättning
Planskild GCM-passage i detta avsnitt avser passage som löper under andra
väganläggningar.
I direkt anslutning till planskilda GCM-passager ska anslutande trappa eller korsning
mellan GCM-vägar vara lokaliserade enligt avsnitt 10.3.11.6 Planskilda GCMpassager.

Anläggningsdetaljer beträffande gångytor, gångbanor,
cykelbanor och friliggande GCM-vägar
Beläggningsmaterial
Gångyta och cykelyta ska vara
1. jämn,
2. fast,
3. slät,
4. halkfri.
Brunnar
Springor i brunnsgaller får inte vara parallella med cykeltrafikens färdriktning.

Utformning med avseende på drift
Vid utformning av gaturum ska yta som krävs för att magasinera snö utredas och
anges.
Vintertid ska trafiksäkerhetsstandard och tillgänglighetsstandard kunna upprätthållas.

GCM-bana
Vägbana för GCM-trafik ska vara dimensionerad för maskinell snöröjning.
Gångbana angränsande till väg ska vara utformad så att den kan plogas till en bredd av
≥ 1,8 m.
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Friliggande GCM-vägar
Friliggande GCM-vägar ska vara dimensionerade för maskinell snöröjning.
Friliggande GCM-vägar ska vara utformade så att de kan plogas till en bredd av ≥ 2,25
m.

Gaturummets gestaltning och möblering
Karaktär och gestaltning
Hänsyn till natur- och kulturmiljöer
Se avsnitt 7.1.6.1 Hänsyn till natur- och kulturmiljöer, 7.1.6.1.1 Sidoområden,
7.1.6.1.2 Räcken, samt 7.1.6.1.3 Bullerskydd.

Gatuträd och annan vegetation
Beslut om träd som en del i gaturummets gestaltning ska tas i ett tidigt skede av
projektet, så att tillräckligt utrymme tillskapas för rötter och krona.
Trädrötter ska ges möjlighet att växa åtminstone i två riktningar.

Orienterbarhet
Orienterbarhet ska finnas med som en aspekt vid planering eller ombyggnad av
gaturum/parkrum.
Målpunkter ska vara lätta att röra sig mellan utifrån orienterbarhet.
Målpunkt ska vara utformad så att den tydligt framträder genom tillräcklig
ljushetskontrast mot omgivningen.

Ledstråk, naturliga eller konstgjorda
Ledstråk för personer med synnedsättning/blindhet ska finnas på öppna ytor och i
breda sektioner för att skapa orienterbarhet.
Målpunkt ska vara lätt att upptäcka genom att följa naturliga eller konstgjorda
ledstråk.
Ledstråk för personer med synnedsättning/blindhet ska
1. ge ledning,
2. varna,
3. upplysa om val.
Ledstråk ska vara
1. utformat så att ett önskat rörelsemönster stöds, utan långa omvägar,
2. lätt att identifiera för personer med synnedsättning,
3. lätt att följa för personer med synnedsättning,
4. placerade samt ge orientering på en säker gångyta utan fordonstrafik.
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Ledstråk får inte vara placerat på en yta avsedd för cyklister.
Om möjlighet till naturligt ledstråk saknas ska konstgjorda ledytor komplettera
naturliga ledytor så att ett kontinuerligt ledstråk bildas.
Ledstråkets bredd samt ytterligare minst 0,6 m på båda sidor ska vara utformat utan
hinder. I undantagsfall då denna utformning inte är möjlig, ska hinder vara markerat
med naturlig avgränsning eller ljushetskontrastmarkering.
Där konstgjord ledyta ansluter till naturlig ledyta ska anslutning vara utförd så att
ledytorna blir sammanhängande.
Konstgjord led- samt varningsyta ska vara utformade enligt krav i avsnitt 8.6.5.1
Konstgjorda ledytor och 8.6.5.2 Konstgjorda varningsytor.
Ledyta samt varningsyta ska ha en ljushetskontrast som uppgår till minst 0,40 enligt
NCS (Natural Color system) mot omgivande yta.
Ljushetskontrast mellan ledyta och omgivande yta får inte understiga gränsvärde över
tid.
Ljushetskontrast mellan varningsyta och omgivande yta får inte underskrida
gränsvärde över tiden.
Både ledyta och varningsyta ska vara taktilt kontrasterande mot omgivningen.
Naturlig och konstgjord ledyta ska vara lätt att följa med teknikkäpp utifrån den taktila
skillnaden mellan två ytor.
Naturlig ledyta av smågatsten mot asfalt får inte användas.

Konstgjorda ledytor
Konstgjord ledyta ska vara utformad med en ytstruktur som gör att den är enkel att
följa och att uppfatta.
Konstgjord ledyta ska vara utformad med en sinusstruktur enligt {ISO 23599:2012}.
Ledyta med sinusstruktur ska utföras enligt Figur 8.4
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Figur 8.4 Ledyta med sinusstruktur (ISO 23599:2012)
Där ovanstående sinusstruktur inte kan användas ska ledytan vara utformad med
ribbstruktur enligt ISO 23599:2012.
Ledyta med ribbstruktur ska utföras enligt Figur 8.5 samt Tabell 8.6.

KRAV

129(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 8.5 Ledyta med ribbstruktur (ISO 23599:2012)
Tabell 8.5 Mått på ribbstrukturen. Avstånd i längdled mellan ribbornas toppar
10−30 mm med hänsyn till vattenavrinning
Bredd på toppen b1;
botten 10 mm bredare,
mm

c/c-avstånd mellan
ribborna s, mm

Ribbans minimilängd i
toppen l1; botten 10 mm
längre, mm

17

57-78

˃270

20

60-80

˃270

25

65-73

˃270

30

70-85

˃270

Höjden på ledytans struktur utomhus ska vara 5 mm.
Sinusstrukturen/ribborna ska vara placerade i färdriktningen.
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Konstgjord ledyta ska vara 0,60 – 0,70 m bred.

Konstgjorda varningsytor
Där gångstråk avbryts av köryta med korsande fordonstrafik ska tydlig
varningsmarkering finnas för personer med orienteringssvårigheter.
Tydlig varningsmarkering ska utgöras av kantsten, varningsyta med kupolplattor eller
dessa i kombination.
Varningsmarkering ska finnas såväl i den punkt där gångtrafikanten lämnar gångytan
som i den punkt där gångtrafikanten åter ansluter till gångytan.
Varningsyta ska placeras på en säker gångyta, som inte inskränks av svängande
fordonstrafik.
Varningsyta ska ha skurna kupoler enligt {ISO 23599:2012}.
Varningsytor med skurna kupoler ska utföras enligt Figur 8.6 samt Tabell 8.6.

Figur 8.6 Varningsytor med skurna kupoler som ligger parallellt. Kupolerna kan
även ligga diagonalt i 450 med den huvudsakliga färdriktningen (ISO
23599:2012).
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Tabell 8.6 Toppdiameter och motsvarande avstånd mellan skurna kupoler
eller koner
Toppdiameter på den skurna
kupolen eller konen d1.
Bottendiametern är 10 mm större
mm

c/c avstånd mellan kupoler eller koner s
mm

12

42-61

15

45-63

18

48-65

20

50-68

25

55-70

Tabelltext: Avståndet avser det kortaste avståndet mellan två avkortade angränsande kupoler
eller koner som kan vara parallella eller diagonalt i 45° med färdriktningen.

Avståndet ska vara inom de angivna områdena i förhållande till den övre diametern i
Tabell 8.6.
Varningsytans strukturhöjd ska vara 5 mm utomhus.
En varningsyta ska vara minst 1000 mm djup i färdriktningen där kantsten saknas.

Konstgjorda valytor
Där det konstgjorda ledstråket ger möjlighet till vägval eller riktningsändring ska en
valpunkt vara utmärkt med en valyta.
Valyta ska vara slät, utan fasade kanter eller kännbara fogar.
Valyta ska kontrastera i ljushet mot ledytan.
Ljushetskontrasten ska uppgå till minst 0,40 enligt NCS {Natural Color system}.
Valyta ska vara kvadratisk med sida 0,90–1,05 m.

Omgivande ytor
Konstgjord ledyta och varningsyta ska omges av slät yta utan kännbara fogar.
Omgivande slät yta ska vara minst 0,60 m bred på var sida om konstgjord ledyta.
Omgivande slät yta ska vara minst 0,60 m bred på var sida om varningsyta där
utrymme finns.

Möblering
Möbleringszon
Möbleringszon ska finnas där stolpe, träd etc. är placerad inom gatumark intill gångyta
och/eller cykelbana.
Möbleringszon som är avgränsad med kantstöd (nivåskillnad) får inte vara placerad
närmare cykelbana än 0,3 m.
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Belysning
För belysning i tätort gäller avsnitt 14.1.2 Belysning i tätort

Placering av träd, belysning, stolpar för vägmärken m.m.
Träd får inte placeras nära gatukorsning eller övergångsställe se vidare avsnitt 10.3.1
Gatukorsningar (Figur 10.24 och Figur 10.25).
Träd får inte placeras inom siktområde vid anslutande eller korsande GCM-väg se
vidare avsnitt 10.3.11.2.2 Siktområde.
Val av trädslag är avgörande för möjligheten att ha träd i spårvägsmiljö.
Vid placering av träd intill spårväg ska plats för kontaktledningsstolpe och dess
fundament finnas mellan träden.
Träd ska intill spårväg ska placeras så att trädkronas grenar och lövverk i fullvuxet
skick inte kommer närmare kontaktledningsstolpe än 0,5 m.
Träd ska intill spårväg ska vara placerade så att trädkronas grenar och lövverk i
fullvuxet skick inte kommer närmare kontaktledning än 1,5 m.
Träd ska intill spårväg ska vara placerade så att träds rotsystem i fullvuxet skick inte
påverkar spårs position eller kontaktledningsstolpes lutning.
Vegetation intill spårväg får inte vara sådan att den fäller ifrån sig löv eller barr som
kan orsaka lövhalka för spårvagn.
Vegetation intill spårväg får inte vara sådan att den fäller ifrån sig grenar eller liknade
som kan skada spårvagn eller spårvägsanläggning.
Belysningsstolpars placering ska vara samordnad med befintliga och planerade träd så
att belysningen inte skyms, varvid hänsyn ska vara tagen till trädkronors utbredning i
fullvuxet skick.
Stolpe för belysning, vägmärke, kontaktledning m.m. eller annat fast föremål får inte
förekomma på cykelbana, GCM-bana eller GCM-väg.
Stolpe för belysning, vägmärke, kontaktledning m.m. eller annat fast föremål får inte
förekomma inom säkerhetszon för cykeltrafik se vidare avsnitt 8.5.2.2.3 Säkerhetszon
för cykeltrafik.
Stolpe för belysning, vägmärke, kontaktledning m.m. samt annat fast föremål ska vara
placerad antingen:
a) i möbleringszon,
b) utanför gångbanan
c) inom 0,5 m från gatumarkens yttre gräns vid fasad eller allmän-plats-mark
som inte är gata.
Stolpe för vägmärke vid övergångsställe, busshållplats och taxistation ska vara
placerade nära körbanekant. Vägmärke ska dock inte placeras närmare än 0,5 m från
körbanekant.
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Då det finns cykelbana ska stolpe för vägmärke som ska vara placerat nära
körbanekant vara placerad i möbleringszon som är
1. minst 1,2 m bred,
2. belägen närmast kantsten, d.v.s. mellan körbana och cykelbana.

Uteserveringar
Uteservering ska betraktas som längsgående hinder (längd > 3 m).
Servering ska vara omgärdad av fast avgränsning med en höjd av minst 0,9 m.
Den fasta avgränsningen ska ha minst 0,04 meter hög kant i marknivå längs
avgränsningen.
Om upptäckbar kant saknas på fast avgränsning ska en tvärslå parallellt med marken
finnas på en höjd av maximalt 0,3 meter.

Varningsmarkering för möbler, nivåskillnader och hinder
Bänkar och stolpar och andra fasta hinder ska vara tydligt markerade visuellt med
varningsmarkering.
Bänkar och stolpar ska vara utformade så att de kan upptäckas med teknikkäpp (vit
käpp).
Varningsmarkering ska ha en ljushetskontrast på minst 0,4 enligt NCS.
Fasta objekt och byggnadsdelar som kan utgöra fara eller hinder ska vara placerade
och utformade så att risken för ofrivilliga sammanstötningar begränsas.
Där fasta objekt och byggnadsdelar kan utgöra fara eller hinder ska dessa hinder
varningsmarkeras.
Utstickande byggnadsdelar, exempelvis trappor, skyltar och balkonger, placerade
lägre än 2,20 m över marken ska vara tydligt varningsmarkerade eller åtgärdade på
annat sätt.
Varningsmarkering ska vara placerad och utformad så att den lätt kan
uppmärksammas även av person som är synsvag eller som har andra
orienteringssvårigheter.
Transparenta glasytor ska varningsmarkeras för både stående och sittande.
Transparenta glasytor ska varningsmarkeras genom avvikande ljushet mot
bakgrunden.

Trappa, ramp och hiss
Gångyta ska vara utformad utan trappa *).
Den alternativa vägen ska inte utgöra en onödigt lång omväg.
Nivåskillnad som motsvarar mer än ett våningsplan ska överbryggas med ramp **).
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*)

Om det inte är möjligt att undvika att anordna en trappa ska denna kompletteras med
ramp, hiss eller alternativ väg som personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga kan använda.
**)

Om det inte är möjligt eller lämpligt att anlägga ramp får överbryggningen göras
med hiss och trappa.

Ramp
En ramp ska
1. luta högst 1:20 mellan vilplanen,
2. ha höjdskillnad högst 0,5 meter mellan vilplanen,
3. ha fri bredd minst 1,5 meter,
4. ha fri höjd minst 2,1 meter,
5. ha minst 0,040 meter högt avåkningsskydd där det finns höjdskillnad mot
omgivningen.
Ett vilplan i en ramp ska
1. vara minst 2,0 m långt,
2. ha max 2 % längslutning.

Trappa
Trappa ska vara utformad enligt trappformeln: 2 x sättsteg + plansteg = 600–650 mm
och
1. ha fler än två trappsteg, nivåskillnaden ska lösas på annat sätt vid mindre
nivåskillnad.
2. vara bekväm att gå i,
3. ha sättstegshöjd ca 0,15 m,
4. ha planstegsdjup ca 0,30 m.
Trappsteg får inte ha olika höjd och djup i gånglinjen mellan vilplanen.
Trappor som har över 8 steg ska avdelas med vilplan.
Ett vilplan i en trappa ska
1. vara minst 1,3 m långt,
2. ha max 2 % längslutning

Varningsmarkering i trappa
En varningsmarkering ska
1. finnas på en trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på
trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp, se Figur 8.7,
2. ha ett djup på minst 50 mm från framkanten eller vara placerad max 20 mm
från framkanten och då utföras med prickar,
3. inte användas på mer än översta och nedersta trappsteget,
4. gå över hela trappstegets bredd,
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5. ha en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS.

Figur 8.7 Trappa med kontrastmarkering.
Prickarnas diameter i varningsmarkering ska vara minst 50 mm och ha ett mellanrum
som är högst 30 mm.

Ledstång i trappa och ramp
En ledstång ska
1. finnas på båda sidor om trappa och ramp,
2. vara lätta att greppa om,
3. löpa oavbruten,
4. vara lätt att hålla i även förbi infästningarna,
5. ha tillräcklig kontrasterande ljushet gentemot omgivande ytor, 0,40 enligt
NCS-skalan,
6. ha en höjd av 0,90 meter,
7. gå förbi översta och nedersta stegframkanten med minst 0,30 m,
8. gå förbi rampens början och slut med minst 0,30 m,
9. i ramper även finnas på en höjd av 0,70 meter.

Hiss
En hiss eller annan lyftanordning ska
1. rymma en person i större utomhusrullstol samt en medhjälpare,
2. vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
självständigt kan använda den.
Hissar som uppfyller kraven på invändiga korgmått finns i {SS-EN 81–70}, typ 3
(2,00 x 1,40 m).
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Bänk/vilplats
Sittplatser som kan användas av personer med nedsatt rörelseförmåga ska finnas i
anslutning till gångytor och vid viktiga målpunkter.
Sittplats ska vara utformad med
1. ryggstöd,
2. sitthöjd 0,45–0,50 m,
3. armstöd,
-

med en höjd av 0,70 m,
med framkant som går att greppa om,
som når förbi sittytans framkant.

Sittplats ska placeras vid sidan av gångbana respektive cykelbana.
När sittplats är placerad och vänd mot GCM-bana, ska denna placeras minst 2,0 m
från banans kant. Annars ska denna placeras utanför säkerhetszon.
Fram till och intill bänken ska hårdgjord, slät yta finnas.
Intill bänken ska hårdgjord yta, minst 1,0 m bred, finnas (för rullstol, barnvagn eller
motsvarande).

Detaljutformning av hastighetssäkring
En gata ska utformas så att det är enkelt för alla trafikanter att uppfatta vilken
samspelssituation som gaturummet är avsett för.
Detta innebär att en analys av faktisk hastighet, människors beteende och gaturummets
form ska tillsammans påvisa den samspelssituation som gaturummets roll i
stadsbyggandet avser att uppfylla.
Vid projektering ska underhållsbehov av hastighetssäkrande åtgärd tillgodoses.
Fysisk hastighetssäkrande åtgärd ska vara utmärkt för vinterväghållning.

Hastighetssäkrande åtgärder - allmänt
Vid hastighetssäkrande åtgärder ska hänsyn tas till:
1. kollektivtrafik, utryckningsfordon, färdtjänst samt långa och breda transporter
2. miljöpåverkan, t.ex. buller och vibrationer,
3. drift- och underhållsfrågor

Portar
Sidoförskjutning
Hastighetsprofil för sidoförskjutning ska vara framtagen.
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Sidoförskjutning med avsmalning
Sidoförskjutning utan avsmalning
Avsmalning av körbanebredden
Enfältig körbana
Enkel- eller dubbelsidig avsmalning
Gupp
Allmänt
Gupp ska utformas så att de ger den hastighetssäkring de är avsedda för.

Platågupp
Vid platågupp ska tydlig avgränsning finnas mellan gångbana och körbana.
På gator med busstrafik ska platålängden från rampöverkant till rampöverkant vara
längre än axelavståndet på dimensionerande buss.

Vägkudde
Cirkelgupp
Modifierat cirkelgupp ska användas *).
Kordalängden ska vara anpassad efter dimensionerande fordon.
*)

Undantag medges för cirkelgupp efter motivering och Beställarens godkännade.

Modifierat cirkelgupp
I ett modifierat cirkelgupp ska brytpunkten mellan gupp och gata mjukas upp enligt
Figur 8.8.

Figur 8.8 Modifierat cirkelgupp
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Friliggande GCM-vägar i huvudnät
GCM-väg ska vara utformad med
1. typsektion enligt avsnitt 8.8.3 Typsektioner.
2. belysning enligt avsnitt 8.8.2 Belysning.
3. samordning mellan belysningsstolpar och träd enligt avsnitt 8.8.3 Samordning
av belysningsstolpar och träd.
GCM-väg ska ha
1. beläggning enligt avsnitt 8.5.3 Anläggningsdetaljer beträffande gångytor,
gångbanor, cykelbanor och friliggande GCM-vägar
2. linjeföring enligt avsnitt 9.2.1 Linjeföring.
3. sikt enligt 9.2.2 Sikt.
GCM-väg ska vara utformad
1. vid GCM-vägs anslutning till gata/väg enligt avsnitt 10.3.8 Cykelpassager och
cykelöverfarter.
2. vid korsning mellan GCM-väg och gata/väg enligt avsnitt 10.3.11 GCMkorsningar på sträcka
3. vid planskild GCM-passage enligt avsnitt 10.3.11.6 Planskilda GCMpassager.
4. vid korsning med annan GCM-väg enligt avsnitt 10.3.12 Korsning mellan
friliggande GCM-vägar.

Typsektioner
Separering av gående från cykeltrafik
Gående ska separeras från cykeltrafik på GCM-väg i huvudnät.

Bredd och indelning
GCM-väg i huvudnät ska vara minst 3,6 m bred. Bredden kan vara mindre efter
motivering och Beställarens godkännande.
GCM-väg i huvudnät ska ha en gångdel som är minst 2,0 m bred. Undantag kan
medges i vissa miljöer med mycket få gående efter motivering och Beställarens
godkännande.

Skyddsremsa
GCM-väg ska på vardera sidan ha en skyddsremsa mot längsgående hinder (längd > 3
m) som är minst 1,2 m *) bred, enligt Figur 8.9 och Figur 8.10.
*)

Bredden får minskas ned till 0,6 m efter motivering och Beställarens godkännande.
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Figur 8.9 Skyddsremsa mot stängsel och häck.

Figur 8.10 Skyddsremsa mot stödmur, bergskärning m.m.
Skyddsremsa för cykelväg/GCM-väg ska vara fri från fasta hinder med undantag av
belysningsstolpar och vägmärkesstolpar.
Skyddsremsa ska ha ett sådant underlag att det är möjligt att cykla på den utan risk att
cykla omkull.

Sidoområde
Säkerhetszon för cykeltrafik
GCM-väg ska på vardera sidan ha en säkerhetszon.
Säkerhetszon ska vara 0,6 m bred *).
Inom säkerhetszon får inte finnas
1. Stolpe eller annat fast föremål.
2. Vegetation utöver marktäckande gräs o.dyl.
*)

Undantag gäller vid räcke, där bredden ska vara ≥ 0,3 m.
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Bänk/vilplats
När sittplats är placerad och vänd mot GCM-väg, ska denna placeras minst 2,0 m från
banans kant, enligt Figur 8.11. Annars ska denna placeras utanför säkerhetszon.

Figur 8.11 Placering av bänk invid GCM-väg.

Trygghetszon
Belysning
För belysning av GCM-väg gäller avsnitt 14.1.3. Belysning av GCM-vägar.

Samordning av belysningsstolpar och träd
Belysningsstolpe ska vara placerad så att belysningen inte skyms av befintliga och
planerade träd i fullt utvuxet skick.

Skyddsanordningar
Krav enligt avsnitt 7.3 Skyddsanordningar.

Eftergivlig vägutrustning
Krav enligt avsnitt 7.4 Eftergivlig väg- och gatuutrustning.
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9

Linjeföring
Om vald referenshastighet (VR) och största tillåtna hastighet (STH) inte framgår av
tabeller i nedanstående avsnitt ska krav tas fram genom interpolering mellan
angränsande tabellvärden.

Linjeföring för väg med biltrafik
Allmänt
Kapitlet avser linjeföring på sträcka, ej i korsningar.
Samspel mellan plan- och profil (inte bara de enskilda utformningselementen) ska
studeras för:
·

sikt

·

visuell ledning

·

väg- eller gaturummets utseende.

·

landskapsanpassning och samband.

Vägs linjeföring ska inom givna ramar vara anpassad till terrängens, bebyggelsens och
omgivningens förutsättningar.
Väg inklusive väg- eller gaturum ska ge god visuell ledning.
Väg inklusive väg- eller gaturum ska ge tydliga signaler till trafikanterna om lämpligt
hastighetsval och annat körbeteende.
Ny väg ska projekteras så att antalet varningsmärken minimeras.
Vid längre länklängder i lokalnätet ska utformning vara på sådant sätt att den
begränsar möjlig hastighet till nära referenshastighet.
Övergång mellan referenshastigheter ska vara tydlig och klar.
I korsning och vid breddförändring, som vid ändring av typsektion och vid
breddökning i kurva, ska varje körfälts linjeföring vara harmonisk.
Vid breddning av befintlig väg ska breddning om möjligt placeras så att kurvradier,
som inte uppfyller krav enligt avsnitt 9.1.6, ökas.
Vid breddning av befintlig väg ska breddning om möjligt placeras så att saknade
övergångskurvor kan läggas in enligt krav i avsnitt 9.1.6.
Huvudnät ska ha god framkomlighet
Linjeföring ska vara utformad så att den bidrar till en jämn hastighet.

Linjeföring med hänsyn till vägtyp
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Allmänt
Principer för val av linjeföring ska utgå från vald vägtyp.
Övergång mellan olika vägtyper och hastigheter samt vid övergång från två till ett
körfält ska vara utformad för att underlätta säker körning.

Motorväg
Motorväg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt.
Plan- och profilgeometri ska vara samordnad till en harmonisk linjeföring.
Utformningen ska ge en effektiv vattenavrinning från vägbanan.
Skevningsövergång får inte vara placerad på sträcka där längslutning är mindre än 0,5
% eller större än 3 %.

Mötesfri väg
Mötesfri väg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt.
I korsning kan mitträcke medföra svårigheter att uppnå tillräcklig sikt vilket ska
beaktas vid val av vägens linjeföring.
Plan- och profilgeometri ska vara samordnad.
Vid nyanläggning ska plan- och profilgeometri vara samordnad till en harmonisk
linjeföring.
Vid ombyggnad med breddning ska breddningssida väljas så att plangeometrin ges en
harmonisk linjeföring.
Utformningen ska ge en effektiv vattenavledning från vägbanan.
Vid placering av omkörningssträcka och övergång ska korsningsplacering beaktas.
Vid placering av omkörningssträcka och övergång ska topografi beaktas så att inte
övergångar från två till ett körfält sker efter krön eller annat som är siktskymmande.
Övergång ska vara utformad enligt principer i Figur 9.1.
Genomgående körfält ska vara överordnade och därmed styrande för väggeometri.
Linjeföring för genomgående körfält ska uppfylla linjeföringskrav för aktuell
referenshastighet.
Mitträcke ska vara utformat med så stor horisontalradie att räckets funktion kan
bibehållas.
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Figur 9.1 Övergångssträckor på mötesfria vägar

Tvåfältsväg där omkörning ska ske i motriktat körfält
Tvåfältsväg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt.
Omkörningssikt enligt krav i avsnitt 9.1.5.1.9 ska vara uppfylld.
Plan- och profilgeometri ska vara samordnad till en harmonisk linjeföring.
Utformning av plan- och profilgeometri ska ge en effektiv vattenavledning från
vägbanan.
Hastighetsreduktion för tung trafik på grund av lutning ska vara beaktad.
Stigningsfält ska övervägas och samrådas om med Beställaren om
fordonshastigheterna för tung trafik (Lps) på grund av lutning sjunker under 65 km/h
vid VR>80, alternativt 60 km/h vid VR80 på en sträcka längre än 400 m.

Väg med spårväg i blandtrafik och i avskilda
kollektivtrafikfält
Linjeföringen ska vara anpassad så att krav för samtliga förekommande trafikanter och
fordon uppfylls.
Väg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt för aktuella
fordonstyper.
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Plan- och profilgeometri ska vara samordnad till en harmonisk linjeföring.
Utformningen ska ge en effektiv vattenavledning från vägbana och spår.
Hastighetsreduktion för tung trafik på grund av lutning ska vara beaktad.

Enfältig väg
Enkelriktad väg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt.
Dubbelriktad väg ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar mötessikt
(dubbel stoppsikt).

Övergång mellan olika vägtyper
Övergång mellan olika vägtyper ska vara överskådlig och tydlig för trafikanter.
Breddning till motorväg får inte vara förlagd i högerkurva, om den görs i anslutning
till en trafikplats.

Övergång mellan olika referenshastigheter
Övergång mellan vägavsnitt med olika referenshastighet ska vara överskådlig och
tydlig för trafikanter.

Övergång mellan olika antal körfält
Övergång mellan olika antal körfält ska vara överskådlig och tydlig för trafikanter.
Stigningsfält ska principiellt vara utformat i sin början enligt Figur 9.2.

Figur 9.2 Stigningsfält, principfigur för inledningssträcka
Genomgående trafik ska ledas till det yttre körfältet så att stigningsfältet endast
används för omkörning.
Avslutning av omkörningsfält ska vara utformat så att det genomgående körfältet
uppfattas som genomgående.
Det ska vara tydligt att omkörningsfältet avslutas.
Linjeföring för omkörningsfält ska vid hopvävning till genomgående körfält som lägst
uppfylla krav enligt avsnitt 9.1.6.5 Sidoförflyttning.
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Sampel mellan plan- och profilgeometri
Allmänt
Väg ska vara utformad så att trafikanter får en tydlig visuell ledning om vägens
fortsatta sträckning.
Väg ska vara utformad så att vägens standard och utformning tydliggörs för
trafikanter.

Samordning av plan- och profilgeometri
Plan- och profilgeometrin ska samordnas så att vändpunkter (vändområden) i plan och
profil på ett ungefär sammanfaller.
Antalet vändpunkter i plan och profil ska vara lika. I vissa fall kan dock en
horisontalkurva sträcka sig förbi mer än en vertikalkurva.
Över ett krön ska horisontalkurvan vara längre än vertikalkurvan, alternativt att en
tillräckligt stor del av övergångskurvan syns för att tydliggöra vändningen i plan, se
avsnitt 9.1.3.3 Tydliga riktningsförändringar i plangeometri.
Skevningsutjämningen ska placeras så att resulterande lutning hålls inom tillåtet
intervall.

Tydliga riktningsförändringar i plangeometri
Inom tillgänglig siktlängd ska riktningsförändringar i plan vara ≥ 3,5 gon inom minst
det avstånd före horisontalkurvans (alternativt övergångskurvans) början som framgår
av Tabell 9.1, se Figur 9.3. Ögonhöjd är 1,1 m och hinderhöjd 0 m. (R)

Figur 9.3 Siktlängd vid riktningsförändringar i plan (R)
Tabell 9.1 Längd L
VR

L(m)

120

≥ 100

110

≥ 90

100

≥ 85

80

≥ 70
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Siktsvackor
Tvåfältsväg där omkörning avses ske i motriktat körfält ska vara utformad så att det
inte uppstår några siktsvackor.

Enskilda utformningselement och kombinationer
Enskilda element och kombinationen av element ska ge en tydlig linjeföring.
Enskilda element och kombinationen av element ska ge en harmonisk linjeföring med
god estetik.

Anpassning till bro
Vägens inpassning i landskapet
Landskap
Natur- och kulturmiljö
Barriäreffekter och fragmentering av landskapet ska minimeras.

Vatten
Se avsnitt 15.2 Vatten.

Energianvändning och klimatpåverkan
Sikt
Stoppsikt
Allmänt
Vägs utformning ska minst medge kontinuerlig stoppsikt vid färd med personbil (P).
Väg med kollektivtrafik för stående passagerare ska medge kontinuerlig stoppsikt för
aktuellt fordon.
Om siktlinje når utanför vägområdet ska markåtkomst för siktröjning vara säkerställd.

Ögon- och hinderpunkter
Vid bestämning av stoppsikt ska lägen för ögonpunkt/höjd respektive
hinderpunkt/höjd väljas enligt Tabell 9.2, (stoppsikt) och (mötessikt) nedan.
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Tabell 9.2 Ögon- och hinderpunkter (meter)
Ögonpunkt (i plan)

Ögonhöjd

Högerkurva

Personbil

Vänste
r-kurva

2,0 1)

1,0 2)
/2,0 3)
1,0 4)

1,1

Hinderpunkt (i plan)
Buss-/
spårvagn

Högerkurva

2,05

2,0 1)

Hinderhöjd

Vänsterkurva

2,0 1)
2,0 5)

Lågt
hinder

Vid
räcke i
mittrems
an 6)

Vid
möt
e 7)

0,35

1,2 9)

1,1

8)

10)

1)

Från höger körytekant

2)

Från vänster körytekant, gäller för enkelriktade vägbanor

3)

Från höger körytekant, gäller för (dubbelriktad) tvåfältsväg

4)

Från vänster körytekant, gäller för enfältiga dubbelriktade vägar

5)

Från vänster körytekant, gäller enkelriktade vägar och enfältiga dubbelriktade vägar

6)

Denna hinderhöjd får endast användas på motorvägar och mötesfria vägar i vänsterkurva där
räcke i mittremsan är siktskymmande.
7)

Denna hinderhöjd får endast användas på enfältig dubbelriktad väg med VR ≤60

8)

Avser bakljus eller lågt placerat bromsljus på personbil

9)

Avser högt placerat bromsljus på personbil

10)

Avser ögonhöjd i personbil

Synlig del av hinder
Vid beräkning av sikt ska så stor del av hindret som anges i Tabell 9.3 nedan vara
synlig i vertikal- och horisontalled.
Tabell 9.3 Minsta synliga del av hinder
Vid siktlängd (m)

25

50

75

100

150

200

250

300

Minsta synliga del av hinder
(m)

0,01

0,015

0,025

0,03

0,045

0,06

0,075

0,09

Höjdtillägg
När siktlinje korsar vägens sidoområde ska höjdtillägg för vegetation med minst 0,5 m
vara gjort.
När siktlinje korsar vägens sidoområde ska höjdtillägg för snötäcke vara gjort.

Stoppsikt för personbil
Stoppsikt för personbil ska minst uppfylla siktsträckor enligt gränsvärden i
Figur 9.4. I särskilda fall kan dock, efter att det motiverats, Beställaren besluta att
stoppsikt enligt riktvärden i Figur 9.5 ska uppnås. Undantag mot krav på gränsvärde i
Figur 9.4 kan ges vid ombyggnad där befintlig linjeföring kan behållas efter
Beställarens godkännande, då stoppsikt minst enligt gränsvärden i Figur 9.6 ska
uppnås.
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Stoppsikt enligt gränsvärden i Figur 9.6 kan även godtas vid förbättring av
lågtrafikerade tvåfältsvägar (ÅDT-Dim < 1000) med VR80 och VR100, dock endast
efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
För väg med varierande hastighet ska siktkraven för den högsta hastigheten gälla.
300

250

Siktsträcka (m)

200

150

100

50

0
-0,08

-0,06

-0,04

0
-0,02 -1E-17
0,02
Längslutning (∆h/∆l)

0,04

0,06

0,08

Figur 9.4 Stoppsikt. Gränsvärde siktsträcka vid nybyggnad eller förbättring
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350
300

Siktsträcka (m)

250
200
150
100
VR 40

50
0
-0,08

-0,06

-0,04

0
-0,02 -1E-17
0,02
Längslutning (∆h/∆l)

0,04

0,06

0,08

Figur 9.5 Stoppsikt. Riktvärde siktsträcka vid nybyggnad eller förbättring
300

Siktsträcka (m)

250

200

150

100

50

0
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02
0
0,02
Längslutning (∆h/∆l)

0,04

0,06

0,08

Figur 9.6 Stoppsikt, gränsvärde sikt vid ombyggnad utan ändrad linjeföring
samt vid förbättring av lågtrafikerade tvåfältsvägar med VR80 och VR100
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Stoppsikt för buss
Stoppsikt för buss ska som minst uppfylla stoppsiktssträckorna enligt Tabell 9.4.
Tabell 9.4 Stoppsikt för buss
VR km/h

Stoppsikt (m)

80

200

60

120

40

60

30

40

Stoppsikt för spårvagn
Stoppsiktssträcka för spårvagn ska minst motsvara längderna enligt Figur 9.7.

Bromssträckor vid olika lutningar
500
400
300
200
100
0
-0,06 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01

80 km/h

70km/h

0

0,01

0,02

60 km/h

0,03

0,04

0,05

0,06

50 km/h

Figur 9.7 Stoppsikt för spårvagn

Dubbel stoppsikt (Mötessikt)
Enfältig väg med dubbelriktad trafik ska vara utformad med mötessikt definierad som
dubbel stoppsikt för de mötessituationer som vägens typsektion inte medger.

Omkörningssikt
Omkörningssikt ska vara uppfylld för väg där omkörning avses ske i mötande körfält.
För bestämning av omkörningssikt ska lägen för ögon- och hinderpunkter (mötande
fordons strålkastare) vara valda enligt Tabell 9.5 och Figur 9.8 (alla mått anges i meter
(m)).
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Tabell 9.5 Ögon- och hinderpunkter, omkörningssikt
Ögonpunk
t (Öp) (I
plan)

Ögonh
öjd

Hinderpunkt (I plan)

Vänsterkur
va och
högerkurva

Person
bil

Vänsterkurva

Högerkurva

Högerkurva

Heldra
gen
kantlinj
e

Intermitt
ent
kantlinje

Heldra
gen
kantlinj
e

Intermitt
ent
kantlinje

Heldra
gen
kantlinj
e

Inter
mitt
ent
kant
-linje

0,5

1,1

2,0*

2,5*

0,5*

1,0*

0,5*

1,0*

Hin
derhöjd

0,3

S omk **)

*) Från körytekant (se definition i avsnitt stoppsikt)
**) Avstånd mellan omkört fordon och körytekant.

Figur 9.8 Ögon- och hinderpunkter vid bestämning av omkörningssikt.
Omkörningssiktprofil ska göras.
Måttet D i Figur 9.8 ska vara prövat för 20,0 respektive 40,0 m.
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Omkörningssträckor ska som minst ha omkörningssiktlängder enligt Tabell 9.6.
Undantag medges ned till gränsvärde efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren.
Tabell 9.6 Omkörningssikt
VR

Riktvärde (m)

Gränsvärde (m) *)

100

900

> 550

80

800

> 450

*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren

Utformningselement
Allmänt
Om högre standard krävs för att uppfylla andra krav ska de kraven styra.
Utformningselement för spår på reserverat utrymme och särskild banvall ska utformas
enligt spårinnehavarens standard.

Horisontalgeometri
Till horisontalgeometrin för gator och vägar ska endast raklinje, klotoid, och
cirkelbåge användas.
För spårväg ska endast raklinje, cirkelbåge och övergångskurva i form av klotoid eller
korgbåge användas.

Raklinje
Horisontalkurva
Horisontalkurvor ska bestå av cirkelbågar (Rh) med konstant krökning.
I skevade frisiktskurvor ska radiens storlek som minst uppfylla värden enligt Tabell
9.7.
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Tabell 9.7 Horisontalkurva. Minsta radiestorlek i skevad kurva med fri sikt
VR (km/h)

Tvärfall

Riktvärde (m) i skevad
horisontalkurva vid
nybyggnad och förbättring.

(se vidare
avsnitt {9.1.6.6
Tvärfall och
skevning})

Gränsvärde(m) i skevad
horisontalkurva vid:
1) Ombyggnad utan
ändring av vägens
plangeometri *).
2) Förbättring av
lågtrafikerade vägar.

120

E≥4%

1200

1200

110

E≥4%

900

800

100

E≥4%

700

500

MV med VH
100/80/60

E≥4%

500

400

80

E≥4%

400

300

MV med VH
80/60

E≥4%

250

200

60

E4%

140

100

*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
Kolumnen längst till höger i tabellen avser dels minsta radiestorlekar för att kunna bibehålla en
befintlig linjeföring utan ombyggnad, dels förbättring på lågtrafikerade vägar.

Horisontalkurva för väg
I horisontalkurva som inte är skevad ska radiens storlek som minst uppfylla värden
enligt Tabell 9.8. I undantagsfall, efter att det motiverats och godkänts av Beställaren,
tillåts dock mindre radiestorlek utan skevning i enlighet med vad som anges i avsnitt
9.1.6.6 Tvärfall och skevning.
Tabell 9.8 Minsta radiestorlek i horisontalkurva utan skevning
VR (Km/h)

Tvärfall E %

Minsta horisontalradie (m) i ej skevad
horisontalkurva.

120

-2,5 %

5500

110

-2,5 %

4500

100

-2,5 %

3800

80

-2,5 %

2500

60

-2,5 %

1500

Mellan motriktade kurvor ska det finnas en raklinje eller två övergångskurvor (Skurva). Undantag kan dock göras för kurva med stor radie som inte är skevad, minsta
radie enligt Tabell 9.8, om detta kan ske med godtagbar estetik.
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Minsta avstånd mellan motriktade kurvor ska vara utfört med hänsyn till:
1. skevningsutjämning,
2. längder på eventuella övergångskurvor,
3. estetik.
Om medriktade kurvor utformas utan klotoider, så kallade korgbågar, ska värden på
R2/R1 (där R1 < R2) gälla enligt Tabell 9.9.
Tabell 9.9 Värden på kvoten R2/R1 för att få undanta klotoidelement.
Vid R1:

Ska R2/R1
vara:

> 1000

≤2

500–1000

≤ 1,7

< 500

≤ 1,5

Krav på förhållandet R2/R1 enligt Tabell 9.9 ska tillämpas för motriktade kurvor som
uppfyller kriterierna om storlek, skevning och estetik enligt detta avsnitt och där inte
övergångskurvor eller mellanliggande raklinje används.

Horisontalkurva för väg med spårväg i blandtrafik och i
avskilda kollektivfält
Cirkulärkurvans längd ska vara minst 15,0 meter.
Mellan kurvor åt olika håll ska raklinje finnas med minsta längd 15,0 meter.
Sidoacceleration, aq, ska inte överskrida 0,65 m/s2.
Rälsförhöjning, ha, får inte överstiga 57 mm (motsvarar tvärfall på 4 %).
Sidoacceleration ska beräknas enligt:
=

3,6 ×

−

ℎ
153

Rälsförhöjning ha ska väljas inom intervallet
11,8 ∗
=
=

(
f

ℎ

=ℎ
ℎ = ä

− 100 ≥ ℎ ≥

ℎ

11,8 ∗

− 30

/ )
(

/ ℎ)

( )
ö ℎö

(

)

Horisontalkurva utan rälsförhöjning på gata med spårväg bör ha minsta radie enligt
Tabell 9.10.
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Tabell 9.10 Minsta radiestorlek i horisontalkurva utan rälsförhöjning
VR² (Km/h)

Minsta horisontalradie (m)
i horisontalkurva utan
rälsförhöjning.

60

430

40

190

30

110

Horisontalkurva på lokalnätsgata med spårväg i blandtrafik får efter godkännande från
Väghållaren och Spårinnehavaren dimensioneras för lägre hastighet än gatans
referenshastighet. För dessa fall används dimensionerande hastighet, vdim, för spårväg
och ska som lägst sättas till vdim=VR-20 km/h

Tabell 9.11 Minsta radiestorlek i horisontalkurvor utan rälsförhöjning på där
vdim sätts till VR-20.
vdim (VR-20)
(km/h)

Minsta horisontalradie
(m) i horisontalkurva
utan rälsförhöjning.

40

190

20

50

10

25*

*) Endast efter Spårinnehavarens godkännande

Övergångskurva
Övergångskurva ska användas vid övergång mellan raklinje och horisontalkurva.
Övergångskurva med klotoid ska vara utformad enligt:
A2=R * L där
A=klotoidens parameter
R=klotoidens slutradie (m)
L=klotoidens längd (m)
Övergångskurva ska vara minst lika lång som skevningsutjämningssträcka.

Övergångskurva för väg
Övergångskurva ska vara utformad i form av klotoid.
Övergångskurva ska användas mellan medriktade horisontalkurvor när minsta
resulterande radie (Rr) understiger värden enligt Tabell 9.12.
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Tabell 9.12 Minsta resulterande radie utan övergångskurva
VR (km/h)

Om resulterande radie (Rr) (m)
understiger nedan angivna
värden ska övergångskurva
användas.

120

970

110

890/750 *)

100

750/625 *)

80

500/400 *)

60

305/225 *)

*) Det lägre värdet godtas endast efter att det motiverats godkänts av Beställaren

Klotoidparametern (A) för väg ska som minst uppfylla värden enligt Tabell 9.13.
Tabell 9.13 Minsta klotoidparameter
VR (km/h)

Minsta
klotoidparameter
(A)

120

325/290 *)

110

290/250 *)

100

250/220 *)

80

185/155 *)

60

130/100 *)

*) Det lägre värdet godtas endast efter att det motiverats i trafiktekniskt PM och godkänts av Beställaren

Klotoidparametern (A) ska dessutom uppfylla följande kriterie:
R/3 < A < R där A > R/3 gäller för stora radier, A < R vid små radier.
Vid övergångskurvor mellan motriktade cirkelbågar ska två klotoider användas (Skurva). Vardera klotoid ska behandlas separat varvid Rr1=R1 och Rr2=R2. I de fall
endera klotoidparameter A understiger 200 ska förhållandet mellan de två klotoiderna
vara A2/A1 ≤ 1,5, där A1 < A2.

Övergångskurvor för vägar med spårväg i blandtrafik
och i avskilda kollektivfält
Övergångskurva ska vara utformad med klotoid eller korgbåge.
Typ av övergångskurva ska följa respektive Spårinnehavarens regelverk, för
spårvägsplanering i städer där regelverk saknas ska klotoider användas.
Övergångskurvans längd ska vara minst 15,0 meter.
Mellan övergångskurvor åt olika håll ska en raksträcka på minst 15,0 meter finnas.
Klotoid eller korgbåge ska vara utformad så att ryck inte överskrider 0,67 m/s3.
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Ryck beräknas enligt
v ∗ ∆a
3,6 ∗ Lö

C=
där

C = ryck (m⁄s )
∆a = förändring i sidoacceleration (m/s )
= Referenshastighet (km/h)
Lö = övergångskurvans längd (m)
Om resulterande radie understiger riktvärde i Tabell 9.14 ska övergångskurva
användas.

Tabell 9.14 Minsta resulterande radie utan övergångskurva för spårväg i
blandtrafik
VR/STH
(km/h)

Minsta radie (m)

60

1700

40

760

30

500

Övergångskurva med korgbåge ska vara utformad enligt:
∆

∗

=∆

där ∆

=

∆

=

, , …

=
=
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∆

=
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∆
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Figur 9.9 Korgbåge

Breddökning i horisontalkurvor med små radier
I horisontalkurvor med små radier ska körbanan breddökas.
Minsta breddökning (B) ska bestämmas enligt: B= antal körfält * breddökning för ett
körfält, enligt Figur 9.10.

Figur 9.10 Breddökning körbana
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Breddökningen ska utformas genom att respektive körfält breddas i innerkurva.
Ramper förlagda i högerkurva ska dock breddökas i ytterkurva.
Breddökningen ska utspetsas mjukt.
Breddökningen får inte utspetsas med kontrakurva.

Breddökning i horisontalkurvor för spårväg i blandtrafik
och i avskilda kollektivfält
För breddökning av spårområdet ska vardera spårs utrymme ökas på såväl ytter- som
innersida.
Den totala breddökningen på spårområdet ska vara 1 + 1 + 2 + 2
Värdena på I1, I2, Y1 och Y2 ska följa respektive spårinnehavarens regelverk.
För spårvägsplanering i städer där regelverk saknas ska följande värden användas:
1= 2=

10

1= 2=

15

Figur 9.11 Breddökning för spårvagn i horisontalkurva

Sidoförflyttning
Vägutformning som innebär en sidoförflyttning för trafikanten ska med hänsyn till
sidoryck vara utformat med en minsta längd enligt Figur 9.12. Undantag gäller där
sidoförflyttningen görs för att hålla hastigheten på en låg nivå, se avsnitt 8.7
Detaljutformning av hastighetssäkring.
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VR 30
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300

Figur 9.12 Sidoförflyttning, erforderlig längd

Tvärfall och skevning
Tvärfall ska vara utfört enligt följande:
1. Dubbelsidigt på två- och flerfältig väg med dubbelriktad trafik.
2. Enkel- eller dubbelsidigt på enfältig väg med dubbelriktad trafik.
3. Enkelsidigt på enfältig väg med enkelriktad trafik.
4. Enkelsidigt på två- eller flerfältig vägbana med enkelriktad trafik*).
*)

Undantag gäller om en befintlig väg med dubbelsidigt tvärfall används som en
vägbana vid utbyggnad till motorväg eller flerfältig väg. Undantag kan också gälla för
vägbanor med fler än två körfält om detta erfordras med hänsyn till avvattning.

Tvärfall och skevning för väg
Vägrensremsa (med bredd motsvarande kantlinjen) ska vara utformad med samma
tvärfall som körbanan, oavsett vägrens lutning.
Vägren ska utformas med samma tvärfall som körbanan. Undantag kan dock göras vid
exempelvis bred vägren som kan lutas från vägen om så behövs med hänsyn till
avvattning.
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På raksträcka ska väg vara utformad med tvärfall enligt Tabell 9.15 och Figur 9.13.
Tabell 9.15 Tvärfall på raksträcka
Beläggningstyp

Tvärfall (E)

Asfalt

- 2,5 %

Betong

- 2,5 %

Ytbehandling

- 3,0 %

Grus

- 3,0 %

Figur 9.13 Utformning av tvärfall på raksträcka
I kurva ska skevning vara vald enligt Figur 9.14. Skevning får i vissa fall användas
även vid större radier än vad som anges i Figur 9.14, efter motivering och Beställarens
godkännande.
Vid fler än ett skevningsalternativ ska vid VR ≥80 normalt det högsta skevningsvärdet
väljas *).
*)

Undantag kan göras där det finns särskilda skäl för lägre skevning efter motivering
och Beställarens godkännande.
På tvåfältsvägar får, efter beställarens godkännande, skevning ≤ 7 % tillämpas i kurvor
med radiestorlek:
·

≤ 300 m vid VR 70 km/h

·

≤ 300 m vid VR 80 km/h

·

≤ 500 m vid VR 100 km/h
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120

110

100

Referenshastighet (VR) km/h

Skevning får i vissa fall användas även vid större radier än vad som anges i Figur 9.14,
exempelvis vid radiekombinationer där en större cirkelbåge är förlagd mellan två
cirkelbågar med mindre radie, där de två mindre fordrar skevning men inte den
mellanliggande större radien, dock endast efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren.

Exempel (se pilar):
VR 100 och Rh 2000 faller
inom zonerna för 4 %, 2,5 %
(och i undantagsfall -2,5 %).

90

80

70
*) Minsta radie för
dubbelsidigt tvärfall. Avser
undantagsfall, endast efter
motiv och Beställarens
godkännande.

60

50
0

1000

2000

3000

4000

5000
Horisontalradie
(m)

Figur 9.14 Skevning
Skevning vid VR60 får inte vara större än 4,0 %.
Vid VR 100 km/h ska skevning 4,0 %*) väljas.
*)

Om särskilda skäl föreligger kan lägre skevning väljas, efter motivering och
Beställarens godkännande.
På väg med 4 eller fler körfält och mittremsa utan omhändertagande av dagvatten ska
skevning vara vald enligt Tabell 9.16.
Tabell 9.16 Skevning på väg med 4 eller fler körfält utan omhändertagande av
dagvatten i mittremsa
VR (km/h)

Skevning 4-5,5 %

Dubbelsidigt tvärfall
(-2,5 %)

110

Rh ≤ 2800 m

Rh > 2800 m

100

Rh ≤ 2400 m

Rh > 2400 m

80

Rh ≤ 1600 m

Rh > 1600 m

Krav för vägbanas resulterande lutning, se avsnitt 9.1.6.9 Lutning.
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Tvärfall och skevning för väg med spårväg i blandtrafik
och i avskilda kollektivfält
Gata med blandtrafik ska vara utförd med 1 % bombering mellan rälerna på
raksträcka. Mellan spåren ska tvärfallet vara mellan -2,5 % och -1 % eller 1 %.
Utanför yttersta räl ska tvärfall vara -2,5 %.
Spår i gata med blandtrafik på raksträcka ska vara utförd utan rälsförhöjning, enligt
Figur 9.15.

Figur 9.15 Typsektion för spårväg i blandtrafik på raksträcka (bombering och
ingen rälsförhöjning).
I kurva med rälshöjning ska vägbanas skevning vara anpassad till rälsförhöjningen
enligt Figur 9.16.

Figur 9.16 Typsektion för spårväg i blandtrafik i fullt utbildad kurva
(rälsförhöjning och skevning).
Tvärfall/rälsförhöjning i kurva får inte överstiga 4,0 % /57 mm.
Övergång mellan tvärfall på raksträcka och skevning i kurva ska vara utformad enligt
Figur 9.17.

Figur 9.17 Typsektion för spårväg i blandtrafik fram till övergångskurva
(höjning av ytterspår utan rälsförhöjning).

Skevningsutjämning för väg
Övergång mellan tvärfall och skevning ska vara utjämnad längs en
skevningsutjämningssträcka (U).
Övergång mellan skevning av olika storlek ska vara utjämnad längs en
skevningsutjämningssträcka (U).
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Utjämningssträckas (U) minsta längd ska vara bestämd enligt:
U=∆E % * längd (l) för 1 % skevningsdifferens
∆E % = Tvärfallsdifferens (%)
Rotationsbredd (Br) ska vara beräknad från rotationspunkten till yttre körytekant, se
Figur 9.18. Yttre vägrenar avgränsade med heldragen linje behöver inte vara
inräknade i rotationsbredden.

Figur 9.18 Bestämning av rotationsbredd.
I de fall rotationsbredd är olika i vägens respektive färdriktningar (exempelvis på
trefältiga avsnitt på mötesfria vägar) ska varje väghalva vara behandlad var för sig.
Det är dock tillåtet att utforma skevningsövergångarna med samma längd om båda är
dimensionerade efter den bredaste rotationsbredden.
Skevningsutjämningssträckans längd ska hämtas från Figur 9.19.
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Figur 9.19 Skevningsutjämningssträckans längd.
Utformning enligt ”propeller”, se Figur 9.20, ska vara utförd på enkelriktade vägbanor
med ett eller flera körfält.

Figur 9.20 Utformning av skevningsövergångar, förskjutna nollpunkter
respektive propellerutformning.
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Skevningsutjämning ska vara utformad rätlinjig längs övergångskurvan enligt Figur
9.21 (översta figuren). Vid övergång mellan -2.5 % och +2.5 % får dock
utjämningssträckas längd vara ökad med som mest 20,0 m (dvs. U + ≤ 20,0 m).

Figur 9.21 Utformning av skevningsövergångar
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Skevningsutjämning för vägar med spårväg i blandtrafik
Rampning av spåren får inte ske i vertikalradie.
Rampning ska ske på hela övergångskurvans längd, se Figur 9.22.

Figur 9.22 Övergång från raklinje till horisontalradie med rälsförhöjning
inklusive profilförändring och rampning
Ramptalet ska vara minst 400.
Ramptal ska beräknas enligt:
=

∗ 1000
ℎ

=
ℎ = ä
=

ö ℎö
ä

(

)

( )

Vertikalgeometri
Vertikalgeometri ska vara utformad med raklinje och cirkel- eller parabelbåge.

Vertikalkurvor
Vertikalkurva (Rv) ska vara utformad med cirkelbåge eller parabelbåge.

Vertikalkurvor för väg
Vertikalradies storlek ska som minst uppfylla värden enligt Tabell 9.17.
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Tabell 9.17 Minsta radiestorlekar för vertikalkurvor
Vertikalkurvor

VR
(km/h)

Minsta vertikalradie (m)
vid nybyggnad och
förbättring.

120

12000

110

9000

8000

100

6000

4500

80

3000

2000

60

1500

1000

30/40

600

400

Lång båglängd
där stoppsikt
för buss är
dimensioneran
de

80

5000

60

1750

Kort båglängd
med fri sikt

120

2500

110

2000

100

1500

80

1000

60

600

30/40

400

120

6500

110

5500

4500

100

4500

3000

80

2500

1500

60

1500

1000

30/40

600

120

2500

110

2000

100

1500

80

1000

60

600

30/40

400

Konvexa vertikalradier

Lång båglängd
där stoppsikt
för personbil är
dimensioneran
de

Konkava vertikalradier

Vid båglängd
längre än
stoppsikt på
väg utan
vägbelysning

Kort båglängd
eller väg med
vägbelysning.

*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren

Gränsvärde för
vertikalradie (m) vid:
1) Ombyggnad utan
ändring av vägens
vertikalgeometri *)
2) Förbättring av
lågtrafikerade vägar.
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I särskilda fall kan dock Trafikverket besluta att värden enligt Tabell 9.18 ska uppnås.
Tabell 9.18 Riktvärde för minsta radiestorlekar för vertikalkurvor

Konvexa vertikalradier

Vertikalkurvor

Lång båglängd där
stoppsikt för
personbil är
dimensionerande

Kort båglängd med
fri sikt

Konkava vertikalradier

Vid båglängd längre
än stoppsikt på väg
utan vägbelysning

Kort båglängd eller
väg med
vägbelysning.

VR (km/h)

Riktvärde för vertikalradie (m)
vid nybyggnad och
förbättring.

120

16000

110

12000

100

9000

80

5000

60

2000

120

3000

110

2500

100

2000

80

1500

60

1000

120

8000

110

6500

100

5500

80

3500

60

2000

30/40

900

120

3000

110

2500

100

2000

80

1500

60

1000

För enfältsväg som dimensioneras för dubbel stoppsikt (mötessikt) ska konvexa
vertikalradiers storlek uppfylla värden enligt Tabell 9.19 eller Tabell 9.20 beroende på
vägbredd. Undantag är krön som är tillräckligt breda för två fordon på sådan längd att
möten inom dubbel stoppsikt kan ske.
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Tabell 9.19 Minsta konvex vertikalradie för mötessikt pb/pb
VR

Rv (m) pb/pb

60

2300

Tabell 9.20 Minsta konvex vertikalradie för mötessikt lb/pb
VR

Rv (m) lb/pb

60

1650

Vertikalkurva för väg med spårväg i blandtrafik
Kurvatur för väg med spårväg i blandtrafik får inte vara snävare än att stoppsikt
uppfylls.
Radie för vertikalkurva ska vara enligt riktvärde i Tabell 9.21. Undantag ner till
gränsvärde kan godtas efter godkännande av Spårinnehavare.
Tabell 9.21 Minsta radie för vertikalkurva för väg med spårväg i blandtrafik.
VR

Riktvärde (m)

Gränsvärde för
konkav vertikalradie
samt konvex
vertikalradie med
båglängd kortare än
stoppsikt (m)

Gränsvärde för
konvex vertikalradie
med båglängd längre
än stoppsikt (m)

60

3000

1500

1750

40

3000

1000

1000

30

3000

1000

1000

Växel eller korsning får inte vara placerad i vertikalkurva, (avser hela
kostruktionslängden).
Rampning av spår får ej ske i vertikalkurva.

Lutning
Lutning i längsled får inte överstiga värden enligt Tabell 9.22.
Tabell 9.22 Största längslutning
Typutförande

Riktvärde för
längslutning (%) vid
nybyggnad

Gränsvärde för
längslutning (%) vid
nybyggnad*) eller
förbättring

Väg ovan jord

6

8

Busshållplats/längslutning

2

3,5

Väg i tunnel **)

3

5

Väg med spårväg i blandtrafik

2

4***

Spårvägshållplats i gata

1

2***

*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
**) Se Boverkets föreskrift BFS 2007:11
***) Endast efter Spårinnehavarens godkännande.
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Resulterande lutning (snedlutning) lr ska vara inom intervallet ≥ 0,5 %*) till ≤ 8 % **).
*)

Undantag kan medges på kortare sträckor vid ombyggnad till MLV, där lr får vara <
0,5 % efter motivering och Beställarens godkännande.
**)

Undantag kan medges till ≤ 10 % efter motivering och Beställarens godkännande.

lr= √

där:

+

lr= resulterande lutning
l =vägens längslutning
E = vägens tvärfall/skevning
På avsnitt med kantsten där väg är förlagd i jämn lutning ska längslutning längs
kantstenslinje vara ≥ 0,5 %. I gatumiljö med VR ≤60 tillåts dock i vissa fall konstgjort
fall (svackfall) efter Beställarens godkännande, se Figur 9.23 nedan .

Figur 9.23 Konstgjort fall (svackfall)

Linjeföring för gångbanor och
cykelbanor/cykelvägar
Linjeföring
Barriäreffekter och fragmentering av landskapet ska minimeras.

Horisontalkurvor för cykelbanor/GCM-vägar
Cykelbana/GCM-väg ska ha en horisontalradie i korsning som är minst 5,0 m.
Cykelbana/GCM-väg ska ha en horisontalradie på sträcka enligt Tabell 9.23.
Tabell 9.23 Minsta radiestorlek på horisontalkurvor
Horisontalradie (m)

Minsta
horisontalradie

Minsta
godtagbara
horisontalradie
*)

Dim hastighet 30
km/h

30,0

20,0

Dim hastighet 20
km/h

20,0

10,0

*) Endast efter motivering och Beställarens godkännande
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Vertikalkurvor för cykelbanor/GCM-vägar
För långa konvexa vertikalkurvor där stoppsikt är dimensionerande ska minsta radie
vara enligt Tabell 9.24.
Tabell 9.24 Minsta radiestorlekar på långa konvexa vertikalkurvor
Konkav
vertikalradie (m)

Minsta radie

Minsta
godtagbara
radie *)

Dim hastighet 30
km/h

600

200

Dim hastighet 20
km/h

200

*) Endast efter motivering och Beställarens godkännande.

För konkava och korta konvexa vertikalkurvor där sikten inte är dimensionerande ska
minsta radie vara enligt Tabell 9.25.
Tabell 9.25 Minsta radiestorlekar på konkava och korta konvexa vertikalkurvor
Konkav
vertikalradie (m)

Minsta radie

Minsta
godtagbara
radie *)

Dim hastighet 30
km/h

140,0

70,0

Dim hastighet 20
km/h

60,0

30,0

*) Endast efter motivering och Beställarens godkännande.

Längslutning på gångbanor/-ytor och gångvägar
Gångbana, gångväg och gångyta ska ha en längslutning ≤ 2 %*).
*)

Undantag medges efter motivering ochBeställarens godkännande.

Gångbana, gångväg och gångyta får inte ha större längslutning än enligt Tabell 9.26.

Tabell 9.26 Största längslutning på gångbana, gångväg, gångyta
Nivåskillnad

Största lutning*)

Största
godtagbara
lutning **)

<1m

5%

8%

1–2 m

5%

7,5 %

2–4 m

4,5 %

7%

4–6 m

4%

6,5 %

6–8 m

4%

6%

8–10 m

4%

6%

*) Får inte överskridas då alternativ färdväg saknas för personer med rörelsenedsättning.
**) Endast efter motivering och Beställarens godkännande.
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Gångbana, gångväg och gångyta med lutning större än 2 % ska ha vilplan med en
mellanliggande höjdskillnad på högst 0,5 meter*).
*)

Undantag medges efter motivering i och Beställarens godkännande.

Vilplan får inte ha en lutning > 2 %.
Vilplan ska ha en längd ≥ 2,0 m.

Längslutning på cykelbanor/GCM-vägar
Cykelbana får inte ha längslutning större än enligt Tabell 9.27.
Tabell 9.27 Största längslutning på cykelbana/GCM-väg
Nivåskillnad

Största
lutning

Största
godtagbara
lutning *)

<1 m

5%

8%

1-2 m

5%

8%

2-4 m

4%

8%

4-6 m

3%

8%

6-8 m

2,5 %

7%

8-10 m

2%

7%

*) Större lutning än 5 % godtas endast efter motivering och Beställarens godkännande. För tillfart till
planskild GCM-passage bör motiv för att ha större lutningar än 5 % vara tunga eftersom alternativ färdväg
för personer med rörelsenedsättning sällan finns inom rimligt avstånd.

Tvärfall på gångbanor/-ytor, cykelbanor och GCM-vägar
Gångbana/gångyta ska ha ett tvärfall på 1 – 2 %.
Cykelbana/GCM-bana/GCM-väg ska på raksträcka ha ett tvärfall på 1 – 2 %.

Resulterande lutning (snedlutning) på gångbanor,
cykelbanor och GCM-vägar
Resulterande lutning (snedlutning) ska vara ≥ 0,5 %.
Resulterande lutning (snedlutning) får inte överstiga 5 %, med undantag för vad som
sägs i avsnitt 9.2.1.4 Längslutning på cykelbanor/GCM-vägar om största godtagbara
längslutning på cykelbana/GCM-väg.

Sikt
Stoppsikt för cykel
Lägen för ögonpunkt/höjd och hinderpunkt/höjd ska vid bestämning av stoppsikt vara
enligt Tabell 9.28.
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Tabell 9.28 Ögonpunkt/-höjd och hinderpunkt/-höjd för stoppsikt med cykel
Ögonhöjd

1,0 m

Ögonpunkt (i plan)

Ogynnsammaste läge inom
vägbanan

Hinderhöjd

0,0 m i vertikalkurva
0,4 m i horisontalkurva

Hinderpunkt (i plan)

Ogynnsammaste läge inom
vägbanan och inom 0,5 m
utanför vägbanan.

Cykelbanor och cykelvägar ska vara utformade med stoppsikt enligt Tabell 9.29.
Tabell 9.29 Stoppsikt för cykel

*)

Minsta
stoppsikt (m),
riktvärde

Gränsvärde
stoppsikt (m) *)

Dim hastighet 40
km/h

55,0 m

45,0 m

Dim hastighet 30
km/h

35,0 m

25,0 m

Dim hastighet 20
km/h

20,0 m

15,0 m

Endast efter motivering och Beställarens godkännande.

Siktområde i kurva på sträcka
Inom siktområde får inte finnas siktskymmande föremål, vegetation eller
markförhöjning högre än 0,7 m över nivån på GCM-banans kant.
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10

Korsningspunkter
Gemensamma förutsättningar
Korsnings- och anslutningsavstånd
Tätort
Landsbygd
Tunnel
Utformningskriterier
För att ge förare möjlighet att i god tid upptäcka korsningen och förstå dess funktion
ska vägarnas linjeföring i både plan och profil samordnas med korsningens
utformning.
Ny väg ska projekteras så att varningsmärken normalt inte behövas.

Korsningsvinkel
Korsningsvinkeln där minst en väg är primärväg ska vara inom intervallet 85–115
gon.

Lutning
Vid korsningar och enskilda anslutningar typ A1 ska primärvägens lutning max uppgå
till värden för önskvärd största lutning enligt Figur 10.1 och Tabell 10.1.

Figur 10.1 Primärvägens lutning
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Tabell 10.1 Primärvägens lutning
VR

30/40

Största lutning längs primärvägen i (%)

Största lutning

Största godtagbara
lutning *)

2,5 %

3,5 %

Avstånd L från
sekundärvägsanslutning
(m) **)

50 m

60

100 m

80

300 m

≥ 100

500 m

*)

Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.

**)

Undantag från dessa längder kan godtas efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren

Vilplan för sekundärvägar ska utformas enligt principerna i Figur 10.2 och Tabell 10.2

Figur 10.2 Vilplan, principfigurer, tvärsnitt genom primärvägen
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Tabell 10.2 Vilplan
Korsnings/anslutningstyp

Vilplan L
(m)

H (m)

i (%)

Korsningar och
anslutningar typ A1

≥ 25

≤ 0,6/ >0,60,9*)

≤ 2,5 % (uppåt eller nedåt)
>2,5 % - ≤ 3,5 % (uppåt eller
nedåt) *)

Enskild anslutning A2 och
A3

≥5

≤ 0,2

Enskild anslutning A4

≥ 10

≤ 0,35

Enskild anslutning A5

≥ 25

≤ 1,0

*)

Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.

Korsningar ska utformas så att ytvatten från vägbanan avleds.

Risk för att ytvatten från sekundärvägar rinner in på primärvägen ska minimeras.

Horisontalgeometri
Linjeföringen ska studeras för varje enskilt körfält vid breddning.
Linjeföringen ska studeras för varje enskilt körfält vid kanalisering.

Körfälts- och kanalbredder
I korsningar på landsbygd ska körfältsbredden för genomgående körfält väljas med
hänsyn till vägens typsektion på sträcka.
Om cykeltrafiken inte är separerad ska bredden mellan en trafikö och vägbanekant
vara minst 4,5 m. Undantag gäller vid passage av övergångsställe där måttet lokalt får
minskas till som minst 3,75 m.
I korsningar på mötesfria vägar ska minsta bredd mellan räcken eller andra hinder
högre än 0,2 m vara minst lika stor som vägen i övrigt, dock alltid minst 5,1 m.
I tätort ska dimensionerande fordon kunna köra genom korsningen utan att behöva
använda yta utanför vägbanan.

Utrymmesbehov
Dimensionerade typfordons utrymmesbehov ska analyseras med hjälp av
körspårsprogram.

Korsningskurvor
Korsningskurvor ska utformas med hänsyn till körspår för dimensionerande fordon.
Överytor ska undvikas.

Trafiköar och refuger
Trafikö på sekundärväg får inte inkräkta på primärvägen.
Trafikö på landsbygd ska normalt utföras med enbart vägmarkering.
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Om trafikö på väg med VR ≥80 förses med refug (dvs. en med kantsten eller annan
fysiskt avgränsad yta) ska vägmarkering finnas längs med refugen. Undantag gäller
för del av korsning typ C där det inte behövs någon linje mellan
vänstersvängskörfältet och mittrefugen.
Kantstenstillägg ska vid landsbygdsförhållande vara ≥ 0,5 m och i tätort ≥ 0,2 m.
Refug ska märkas ut med minst ett vägmärke.
Om en refug mellan motriktade trafikströmmar är längre än 5,0 m ska utmärkning ske
med ett vägmärke i vardera änden.
Vid val av refugbredd ska hänsyn tas
1. till den utrustning som placeras på refugen
2. refugens funktion i övrigt.
En triangelrefug vid högersväng med väjningsplikt (i korsning utan
högerpåsvängskörfält) ska utformas enligt Figur 10.3 förutsatt att den inte utformats
för gående och cykeltrafik.

Figur 10.3 Triangelrefug, principfigur.

Sikt vid färd mot korsning
Sikt i korsning
Gemensamt
Inom siktområdet får inte annat än nödvändiga väganordningar såsom till exempel
vägmärken finnas.
Trafikanordningar ska placeras så att de inte blir siktskymmande.
Mitträcken på mötesfri väg ska uppfylla siktkraven enligt nedan.
Om siktområdet når utanför vägbanan ska höjdtillägg göras för vegetation och
snötäcke.
Vid bestämning av sikt i korsning ska ögon- och hinderhöjd väljas enligt Tabell 10.3.
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Tabell 10.3 Ögon-/Hinderhöjd
Höjd från
vägbanan
(m)
Ögonhöjd
(Öh)

1,1***)

Hinderhöjd
(Hh)

0,6 *)/
1,1*)**)

*) Ang erforderlig synlig del av hinder, se 9.1.5.1.3 Synlig del av hinder.
**) Godtas endast i undantagsfall på mötesfri väg där mitträcket är siktskymmande
efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
***) För väg som endast trafikeras av buss och spårvagn får högre ögonhöjd
användas, se Tabell 9.2
Siktområdets storlek ska uppfylla värden enligt Figur 10.4.

Figur 10.4 Siktområde i korsning
Mått Lp ska minst uppfylla längd för önskvärd minsta längd enligt Figur 10.5. Måttet
får efter Beställarens godkännande minskas till som lägst minsta godtagbara längd
enligt Figur 10.5. Beslutet ska i så fall dokumenteras.
Måttet Ls ska vara ≥ 5 m. I undantagsfall kan måttet Ls minskas till 3,0 m, dock
endast efter Beställarens godkännande. Beslutet ska i så fall dokumenteras.
Om den tillgängliga sikten för Ls är över 10,0 m ska vid korsning utan stopplikt Lp
ökas enligt den övre kurvan i Figur 10.5.
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350
300

Lp (m)

250
200
Avser primärväg
med busstrafik

150
100
50
0
30

40

50

60

*) Endast efter TrVs godkännande

70
VR (km/h)

80

90

100

110

Figur 10.5 Sikt i korsning, mått Lp
Vid utformning av korsningar ska risk för siktskuggor beaktas.

Sikt i korsning på mötesfri väg

Korsningar utan särskilda åtgärder för GCM
Mindre korsningar (Typ A-C)
3-vägskorsning och 4-vägskorsning
4-vägskorsning eller förskjutna 3-vägskorsningar
Vid en förskjuten korsning ska avståndet mellan de två korsningarna vara enligt Figur
10.6. Vid korsningstyp A och B kan, efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren, mindre avstånd än 120 m användas i det nedre fallet, dock aldrig mindre
än 50 m.
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Figur 10.6 Korsningsavstånd

Vänstersväng utan särskilt vänstersvängskörfält
Vänstersvängskörfält
Vänstersvängskörfält ska utformas enligt någon av principerna i Figur 10.7.

Figur 10.7 Vänstersvängskörfält, principfigur
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Körfält för vänstersvängande ska utföras med trafikö.
Vänstersvängskörfält ska vara minst 3,5 m brett. Vid små svängande flöden med få
breda fordon får bredden minskas till 3,0 m efter Beställarens godkännande och
dokumentation.
Körfältets längd (Lv) ska indelas i ett fordonsmagasin (Lkö) och en inledningssträcka
(Lin).
Vänstersvängsmagasinets längd (Lkö) ska
1. dimensioneras för förväntad köbildning,
2. ska minst vara 30 m.
Inledningssträckan (Lin) ska vara minst 40 m.
Vid mitträcke ska inledningssträckan utformas med tillräckligt stor horisontalradie för
att räckets funktion ska upprätthållas.
Hopvävning från två till ett körfält ska följas av en sträcka på minst 60,0 m med ett
körfält innan västersvängskörfältet inleds.
Om korsningen på landsbygd har vänstersvängskörfält ska stängt omkörningsfält
användas.

Figur 10.8 Stängt omkörningsfält, principfigurer

Vänstersvängskörfält typ Ögla
Vänstersvängskörfält typ Ögla ska utformas så att:
1. avkörningsvinkeln (W) är < 50 gon
2. körvidden B är < 5,0 m vid öglans början
3. ett typfordon Lps står med dragbilen nära vinkelrätt mot primärvägen
4. dimensionerande kölängd inte stör huvudvägens trafik.
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Figur 10.9 Ögla, principfigur
Korsning ska förses med vägvisare.
Vid ombyggnad av befintlig 9,0 m väg till mötesfri väg med 1,0 m bredd mellan de
motriktade körfälten ska en lokal breddning göras vid korsningen till 1,2 m för att
inrymma trafikdelartavla.
Korsning ska förses med orienteringstavla (F2) som beskriver avsett körsätt.

Vänsterpåsvängskörfält
Ett vänsterpåsvängskörfält ska utformas så att vänstersvängande trafik leds in i det
egna körfältet utan att påverka genomgående trafik.

Figur 10.10 Vänsterpåsvängskörfält, principfigur

Högersvängskörfält
Högersvängande trafik ska ha väjnings- eller stopplikt om inte avsvängs/påsvängskörfältet fortsätter med ett eget körfält eller påsvängskörfältet har en
accelerationssträcka med tillräcklig längd, se Figur 10.11 nedan. Måttet L ska vara
tillräckligt stort för att undvika risk för att en kö eller ett långt fordon blockerar
primärvägen.
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Figur 10.11 Väjningsplikt vid högersvängskörfält, principfigur

Högeravsvängskörfält
Högeravsvängskörfält som ansluter till sekundärvägen med väjningsplikt ska utformas
med längder enligt Figur 10.12 och Tabell 10.4.

Figur 10.12 Kilformat högeravsvängskörfält, principfigur
Tabell 10.4 Längd för högeravsvängskörfält
VR

Inledningssträcka (m)

Retardationssträcka (vid
väjningsplikt) (m)

60

50

≥ 50

80

70

≥ 80

100

80

≥ 100

Högeravsvängskörfält ska utformas så att högersvängande trafik inte skymmer
genomgående trafik för de som ska ansluta i korsningen, se Figur 10.13.
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Figur 10.13 Utformning med hänsyn till siktskugga
Trafikön mellan genomgående körfält och högersvängskörfält i korsningar på
landsbygd ska därför utformas kilformig.
Körfältet ska avgränsas av tillräckligt stor triangelrefug för att inte skapa siktproblem
för den genomgående trafiken. Undantag gäller för korsningar utan vänstersväng från
sekundärväg där körfältet kan utformas parallellt med primärvägen. Detta förutsätter
dock även att det finns ett högerpåsvängskörfält. Undantag ska motiveras och få
godkännande av Beställaren.

Högerpåsvängskörfält
Högerpåsvängskörfält ska utformas enligt Figur 10.14.

Figur 10.14 Högerpåsvängskörfält, principfigur
Körfältslängd ska minst uppfylla längder enligt Tabell 10.5.
Tabell 10.5 Högerpåsvängskörfält, längder
VR
Primärväg

Övergångssträcka
(m)

Anpassningssträcka
(m)

Utspetsningssträcka
(m)

60

15,0

85,0

50,0

≥ 80

70,0

110,0

70,0

Övergångssträckan ska utformas så att påsvängande trafik styrs in i
anpassningssträckan utan att påverka genomgående trafik.
Den avskiljande refugen ska utformas så att fordonen styrs in i accelerationsfältet.
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Sidoområden i korsningar A-C och i enskilda
anslutningar
Sidoområden i korsningar och anslutningar där primärvägens referenshastighet är
minst 80 km/h ska utformas enligt Figur 10.15. Måttet L ska vara större eller lika med
primärvägens säkerhetszon.

Figur 10.15 Sidoområde i korsning, principfigur

Cirkulationsplats (typ D)
Allmänt
En cirkulationsplats ska vara belyst enligt kraven i avsnitt 14.1.2.2.3
Cirkulationsplatser.
En cirkulationsplats ska utformas med någon av följande rondellutformningar:
·

Ej överkörningsbar med rondellradien ≥ 11,0 m.

·

Delvis överkörningsbar med inre rondellradie > 2,0 m och yttre rondellradie >
7,0 m.

·

Helt överkörningsbar med rondellradie < 7,0 m. Dimensionerande fordon ska
dock kunna trafikera cirkulationsplatsen utan att passera rondellens
centrumpunkt.

Tvåfältig cirkulation ska utformas med ej överkörbar rondell.
På vägar med VR >60 ska cirkulationsplatser utformas enligt någon av de två typer
som anges i Figur 10.16. På vägar med hastigheter upp till 60 km/h får även
utformning enligt avsnitt 10.3.2 Cirkulationsplats användas.
Sidoområde ska från vägterrassens överkant och utåt, vara täckt med en naturlig och
låg vegetationstyp.
Utformning av rondell, till- och frånfarter, antal körfält och utformning för korsande
GCM-trafik ska göras med utgångspunkt i:
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1. dimensionerande fordon och utrymmesklass.
2. antal körfält som erfordras med hänsyn till dimensionerande bil- och GCMtrafik.
3. den hastighet cirkulationsplatsen ska utformas för.
4. separationsform för GCM-trafik.
5. anläggningens inpassning i landskap eller stadsbild.

Figur 10.16 Cirkulationsplatsutformningar, principfigur gång- och cykel.

Antal anslutningar
Sikt i cirkulationsplats och sekundärvägskorsning med
dropprefug
Inom siktområdet får inte annat än nödvändiga trafikanordningar såsom t.ex.
vägmärken finnas.
Trafikanordningar ska placeras så att de inte blir siktskymmande.
Om siktområdet når utanför vägbanan ska höjdtillägg göras för vegetation och
snötäcke.
Vid bestämning av sikt i korsning ska ögon- och hinderhöjd väljas enligt Tabell 10.6.
Tabell 10.6 Ögon/hinderhöjd
Höjd från
vägbanan
(m)
Ögonhöjd
(Öh)

1,1

Hinderhöjd
(Hh)

0,6 *)

*) Ang erforderlig synlig del av hinder, se 9.1.5.1.3 Synlig del av hinder.
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Siktområdets storlek ska uppfylla mått enligt Figur 10.17.

Figur 10.17 Sikt i cirkulationsplats
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Hastighetsdämpning
En cirkulationsplats ska utformas så att fordonshastigheterna inte överskrider 50 km/h
vid 60–80 miljö.

Till- och frånfarter
Refuger som framtvingar riktningsförändring ska finnas i samtliga tillfarter. Undantag
från att ha refuger godtas endast i utpräglade lågfartsmiljöer.
Antal körfält ska bestämmas genom en körfältsanalys.
Körfältsanalysens ska ge antal körfält i tillfart, antal körfält i cirkulation och antal
körfält i frånfart.
Om minst en tillfart utformas med två körfält ska hela eller delar av cirkulationen
inrymma två körfält.
Om cirkulationens bredd varierar ska utformningen vara sådan att tänkt körsätt tydligt
framgår för trafikanterna.
Risk för trängningsolyckor ska undvikas.
I korsning med högersvängskörfält ska de riktningsskiljande refugerna
(triangelrefugerna) vara längre än refugen mot högersvängskörfältet, se Figur 10.18.
Om inte högersvängskörfältet fortsätter i eget körfält ska väjningsreglering ske enligt
något av alternativen i Figur 10.18 .

Figur 10.18 Högersvängskörfält, principfigur.

Enfältiga till- och frånfarter
Kanalbredden, exklusive körmån, för enfältiga till- och frånfarter i cirkulationsplats
ska bestämmas och redovisas med hjälp av godkänt körspårsprogram.
Tillägg på körspårsbredden för körmån ska göras enligt Tabell 10.7.
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Tabell 10.7 Körmån, totalt för båda sidor av fordonet
V dim
(km/h)

Körmån (m)
Utrymmesklass
A

Utrymmesklass
B

Utrymmesklass
C

Utrymmesklass
D

50

0,75

0,5

0,25

0

30

0,5

0,25

0,25

0

Tvåfältiga till- och frånfarter
Kanalbredden, exklusive körmån, för enfältiga till- och frånfarter i cirkulationsplats
ska bestämmas och redovisas med hjälp av godkänt körspårsprogram.
Till- och frånfarter ska normalt dimensioneras för P+Lps.
Sannolikheten för två lastbilar eller bussar i bredd i tillfarten ska bedömas utifrån
andelen tung trafik. Vid höga lastbilsflöden ska breddmåtten anpassas till Lps+Lps,
undantag endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.

Vilplan
Till- och frånfarter ska utformas med vilplan enligt Figur 10.19 och Tabell 10.8.

Figur 10.19 Vilplan cirkulationsplats, principfigur
Tabell 10.8 Vilplan cirkulationsplats
Vilplan L (m)

H (m)

i (lutning) (%)

35/ 25-<35*)

<0,6/>0,60,9*)

≤ 2,5 % (uppåt eller nedåt)
>2,5 % - ≤ 3,5 % (uppåt eller nedåt)
*)

*) Endast efter att det motiverats och godkänts av Beställaren
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Utformning av cirkulation
Enfältiga cirkulationsplatser ska utformas med körarea i form av ytterradie (Ry) som
funktion av innerradie (Ri) för LBn, Lps, Bb och Lspec enligt Figur 10.20.
Ry (m)

Lspec

Lps

Bb

LBn

44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36 Ri (m)

Figur 10.20 Ytterradie (Ry) som funktion av innerradie (Ri) på körarean för
LBn, Lspec, Lps, och Bb exklusive körmån vid 100g cirkulation till vänster.
Tillägg till körarean för körmån ska göras enligt Tabell 10.9.
Tabell 10.9 Körmån, totalt för båda sidor om fordonet
Vdim
(km/h)

Utrymmesklass
A

Utrymmesklass
B

Utrymmesklass
C

Utrymmesklass
D

50

0,75

0,5

0,25

0

30

0,5

0,25

0,25

0

Om körmånen bara läggs till mot rondellen, d.v.s. minskning av Ri, så ska bredare
körarea projekteras, d.v.s. större Ry i proportion till värden i Figur 10.20.
Tvåfältiga cirkulationer utan körfältslinje ska utformas för som minst Lps + P
utrymmesklass A. Erforderlig bredd på cirkulationen beräknas enligt Tabell 10.10.
Tabell 10.10 Körvidd + avstånd mellan fordon + körmån vid två körfält.
Utrymmesklass A (utan körfältslinje)
Rondellradie
(Rr) m

2 körfält Vdim 40/50 km/h

2 körfält Vdim 30 km/h

Lps+P

Lps+Lps

LBn+LBn

Lps+P

Lps+Lps

LBn+LBn

15

9,6

12,8

10,6

8,7

12,2

10,0

20

8,7

11,7

9,9

7,9

11,1

9,2

25

8,3

11,2

9,3

7,5

10,3

8,8

30

7,9

10,5

9,0

7,1

9,6

8,5

35

7,5

10,0

8,9

6,7

9,0

8,3
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De ytor som nyttjas av Lspec ska inkludera körvidd+0,5 m.
De ytor som nyttjas av Lspec ska vara fria från föremål.
De ytor som nyttjas av Lspec ska ha en stödkant (och eventuellt ytterligare yta) som
klarar trycket från Lspec.
En överkörningsbar yta på rondellen ska vara utformad med ett avvikande material så
att den syns och att den upplevs obekväm att köra på för personbilstrafikanter.
Den överkörningsbara ytan i rondellen ska antingen vara utförd förhöjd över eller i
lutning mot cirkulationen.
Kantstöd mot en förhöjd yta ska ha en höjd av 40 mm och vara fasade.
Vid utformning av en överkörningsbar yta, ska framkomlighet för Lspec beaktas med
hänsyn till frigångshöjd.
Hänsyn ska tas till tvärfall som kan bidra till att reducera frigångshöjden för långa
fordon.

Korsningskurvor
Sidoområden
I landsbygdsmiljö ska slänter vara utformade i lutning 1:4 eller flackare.
Sidoområdet ska vara fritt från oeftergivliga hinder inom ett område som minst
motsvarar säkerhetszonen för primärvägens referenshastighet (VR).
Vägbanekanter och rondell ska utföras med kantsten eller motsvarande så att de tål
överkörning med tunga fordons bakhjul, utan att bildäck eller kant skadas.
Kantsten längs korsningskurvor ska vara fasade.
Slänter ska vara täckta med finmaterial och kan med fördel vegeteras.

Utformning av rondell
Vid annan rondellform än rund får inte rondellradierna ha större radiesprång än 1:1,5
utan övergångskurvor i form av klotoid eller en mellanliggande radie.
Oeftergivliga föremål ska inte placeras i rondellen i en cirkulationsplats där
hastigheter över 30 km/h förekommer. Undantag kan göras efter att det motiverats och
godkänts av Beställaren.
I rondeller i cirkulationsplatser med trafiköar utan refuger som framtvingar
riktningsförändring får inte oeftergivliga föremål finnas.
Den visuella ledningen ska vara god.
Oeftergivliga föremål får inte placeras utanför markerat område *) enligt Figur 10.21.
*)

Oeftergivliga föremål kan, efter motivering och Beställarens godkännande, placeras
utanför markerat område under förutsättning att cirkulationsplatsen är hastighetssäkrad
till högst 30 km/h.
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Figur 10.21 Område där oeftergivliga föremål kan tillåtas.

Trafiksignalreglerade korsningar (E)
Krav i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E gäller även avsnitt 10.2.3
Trafiksignalreglerade korsningar (E) förutom de krav som avser gående och
cykeltrafik.

Planskild korsning (F) ej trafikplats
Korsning med primärväg och sekundärväg ska vara utformad enligt krav för övriga
korsningstyper, se avsnitt 10.2.1 Mindre korsningar (Typ A-C), 10.2.2
Cirkulationsplats (typ D), 10.2.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E) och 10.2.5
Sekundärvägskorsning med dropprefug.

Delvis planskild korsning
Korsningstyp vid anslutning till primärväg ska vara av typ B eller C. Undantag kan
göras efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
Inom tätort ska korsningstyp vid anslutning till sekundärväg vara A, B, C, D, E eller
dropprefug.
Utanför tätort ska korsningstyp vid anslutning till sekundärväg vara A, B, C, D eller
dropprefug.
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Dubbelriktad förbindelseväg mellan primär- och sekundärväg ska vara dimensionerad
för Lps + Lps (A eller B).
Linjeföring ska vara dimensionerad för låg hastighet, högst 40 km/h. Undantag kan
göras efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
Utformning av sekundärvägskorsning ska vara sådan att felkörning försvåras.
Förbindelsevägs anslutning till cirkulationsplats ska vara utformad med sådan riktning
att inte utkörning åt fel håll på förbindelseväg är möjlig.
Förbindelsevägs anslutning till droppe ska vara utformad med sådan riktning att inte
utkörning åt fel håll på förbindelseväg är möjlig.

Helt planskild korsning
Inom tätort ska korsning med sekundärväg vara utformad enligt typ A, B, C, D, E eller
med dropprefug.
Utanför tätort ska korsning med sekundärväg vara utformad enligt typ A, B, C, D eller
med dropprefug.
Dubbelriktad förbindelseväg mellan primär- och sekundärväg ska vara dimensionerad
för Lps + Lps (utrymmesklass A eller B).
Linjeföring ska vara dimensionerad för låg hastighet, högst 40 km/h. Undantag kan
göras efter att det motiverats och godkänts av Beställaren.
Utformning av sekundärvägskorsning ska vara sådan att felkörning försvåras.
Förbindelsevägs anslutning till cirkulationsplats ska vara utformad med sådan riktning
att inte utkörning åt fel håll på förbindelseväg är möjlig.
Förbindelsevägs anslutning till droppe ska vara utformad med sådan riktning att inte
utkörning åt fel håll på förbindelseväg är möjlig.
Vägvisning längs primärväg ska vara utformad enligt krav för korsningar i plan, se
avsnitt 13.1.9 Lokaliseringsmärken för vägvisning.

Sekundärvägskorsning med dropprefug
Korsning med dropprefug ska vara utformad enligt Figur 10.22.
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Figur 10.22 Sekundärvägskorsning med dropprefug, principfigur.
Vid 60–80 miljö ska korsning med dropprefug vara utformad så att fordonshastigheter
inte överskrider 50 km/h.
Vid 30–40 miljö ska korsning med dropprefug vara utformad så att fordonshastigheter
inte överskrider 30 km/h.
Dropprefug ska vara utformad så att förhållandet mellan längd och bredd är L/Ri»3,5.
För sikt ska samma principer gälla som för cirkulationsplats enligt avsnitt 10.2.2.3
Sikt i cirkulationsplats och sekundärvägskorsning med dropprefug.
För utformning i övrigt ska samma principer gälla som för cirkulationsplats avsnitt
10.2.2 Cirkulationsplats (typ D).
Vägmärke för cirkulationsplats får inte användas i korsning med dropprefug.

Enskilda anslutningar
Allmänt
Vatten från anslutningsväg får inte rinna in på allmän väg.

Enskilda anslutningar på mötesfria vägar
Anslutningstyp A1 ska vara utformad enligt krav för korsning A, avsnitt 10.2.1
Mindre korsningar (Typ A-C).
Behov av utmärkning genom vägvisning och vägmärken ska övervägas och, efter att
det motiverats, beslutas av Beställaren.
Öppning i mitträcke får inte förekomma vid enskild anslutning på mötesfri väg,
undantaget om en väntficka enligt Figur 10.23 finns.
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Figur 10.23 Anslutning med väntficka, principfigur.
Vid ombyggnad av befintlig 9,0 m väg med 1,0 m bred mittremsa ska en lokal
breddning av mittremsan till 1,2 m vara utförd.
Där trafikdelartavla finns ska mittremsa vara minst 1,2 m bred enligt måttkedja i Figur
10.23.
Väntfickas bredd, mätt från vägrenskant, ska vara minst 2,5 m.
Motstående anslutningar av typ A2 får inte utföras med öppning av mitträcke, utom
för sporadisk traktortrafik som undantag och efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren.

Enskilda anslutningar på ej mötesfria vägar
Anslutningstyp A1, A2, A3, A4 eller A5 ska användas för anslutningar till ej mötesfria
vägar, utifrån dimensionerande fordon.

Korsningar med särskilda åtgärder för GCM
Gatukorsningar
Allmänt
Gatukorsningar med övergångsställen/gångpassager
samt cyklar i blandtrafik
Placering av övergångsställen/gångpassager
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Sikt mellan bil och gående
Framför övergångsställe får inte finnas träd, buskar och andra siktskymmande föremål
enligt Figur 10.24.

Figur 10.24 Område framför övergångsställe som ska vara fritt från träd,
buskar och andra siktskymmande föremål.

Gatukorsningar med cykelbanor
Cykelpassagers/cykelöverfarters placering i sida
Sikt mellan svängande bil och rakt-fram-gående cykel
På gata med parallellt liggande cykelbana/GCM-väg får inte träd, buskar eller andra
siktskymmande föremål finnas i område som åtskiljer cykelbana/GCM-väg från
körbana, se Figur 10.25.
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Figur 10.25 Område vid gatukorsning med cykelbana/GCM-väg som ska vara
fritt från träd, buskar och andra siktskymmanden föremål.

Gatukorsningar med ”enkelriktade” cykelbanor
Gatukorsningar med ”dubbelriktade” cykelbanor
Gatukorsningar på huvudled, med cykelbanor
I korsningar med huvudled som omfattar både körbana och cykelbana ska märke om
väjningsplikt sättas upp före den bana som trafikanten i korsande gata/väg korsar först.

Gatukorsning med trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Hastighet
I korsningspunkter mellan motorfordon och GCM- trafikanter ska den
dimensionerande hastigheten utgå från GCM-trafikanternas förutsättningar.

Siktförhållanden
Dimensionerande trafiksituation
Cirkulationsplats
Utöver vad som anges i detta avsnitt gäller krav för cirkulationsplatser utan särskilda
åtgärder för GCM, med avseende på utformning av körfält, rondell, sikt m.m, se
avsnitt 10.2.2 Cirkulationsplats (typ D).
Gångtrafiken ska separeras i en cirkulationsplats.
En cirkulationsplats med gående ska vara utformad så att den tar hänsyn till personer
med funktionsnedsättning.

KRAV

199(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Om inte dessa tre villkor uppfylls ska cirkulationsplatsen utformas för separerad
cykeltrafik:
1. inkommande biltrafik till cirkulationen, ÅDT-Dim, är mindre än 10 000 f/d
2. cykeltrafiken är enkelriktad i anslutande ben
3. cirkulationen är enfältig.

Hastighetsdämpning
En cirkulationsplats ska vara utformad så att fordonshastigheterna inte överskrider 30
km/h vid 30–40 miljö och/eller vid stort gående/cykelflöde.

Till- och frånfarter
Om korsande GCM-trafik förekommer och tillfarten innehåller fler körfält än ett ska
dessa körfält skiljas åt av en refug avsedd för gående och/eller cyklister.
Om korsande GCM-trafik förekommer och frånfarten innehåller fler körfält än ett ska
dessa körfält skiljas åt av en refug avsedd för gående och/eller cyklister.

Trafiksignalreglerade korsningar (E)
Allmänt
Korsning ska vara utformad enligt principerna för korsningstyp B, C eller D.
Vänstersväng ska vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60 km/h vara separatreglerat med eget
körfält.
Utformning ska vara anpassad efter trafikslag i korsningen.
Korsning ska vara utformad så att vänstersvängande trafik från motsatta håll kan
trafikera korsningen samtidigt.
Kapacitetsberäkning med relevant underlag ska vara utförd och dokumenterad i
samband med projektering. Kapacitetsberäkningen ska beakta ett relevant
influensområde för objektet.
Magasinslängd ska vara bestämd med hjälp av kapacitetsberäkning.
Vägutformning ska vara anpassad efter detekteringsbehovet.
Korsningsutformning ska vara anpassad efter tillgänglighetsaspekter.
Stolpplacering, utrustning och detaljutformning ska vara anpassade efter
tillgänglighetsaspekter.
Signalstolpar ska vara eftergivliga eller vara skyddade av räcke.
Avstånd från körbanekant till närmast del av signallykta eller stolpe ska vara minst 0,5
m.
Primär fordonssignal får inte vara placerad på större avstånd än 2,0 m från
körbanekant.
Stolpplacering ska vara anpassad efter svepvidd.
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Stolpplacering ska vara anpassad efter lyktor med eventuella bakgrundsskärmar.
Storlek på refuger ska vara anpassade efter antal lyktor med eventuella
bakgrundsskärmar.
Övriga trafikanordningar, till exempel stopplinjer, ska anpassas efter läge på
trafiksignalstolpar och lyktor.
Fysisk korsningsutformning ska i förekommande fall vara anpassad för
riktningskännande cykeldetektorer.
Tryckknappsdetektor för cyklister ska vara placerad så att den bekvämt nås av cyklist
från cykelbanan.
Stolpe som bär tryckknappsdetektor för cykel ska vara indragen från körbanans kant >
1,2 m, enligt Figur 10.26.

Figur 10.26 Signalstolpe som bär tryckknappsdetektor för cykel, indrag
Delar av LHOVRA-funktionerna ska användas, om det inte finns skäl för annat.
Motivet för undantaget ska dokumenteras.
Tryckknappsdetektor för cyklister ska vara indragen från körbanans kantsten >1,2 m.

Grundutformning
Utformning av tillfarter för biltrafik
Extra körfält för genomgående trafik
Blandkörfält höger och rakt fram
Blandkörfält vänster och rakt fram
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Separat körfält för högersväng
Två körfält för högersväng
Separat körfält för vänstersväng
Två körfält för vänstersväng
Separat körfält för vänstersväng kombinerat med ett för
vänster/blandtrafik
Sekundärtillfart i 3-vägskäl
Utformning av tillfarter för cykeltrafik
Cykelbox
Utformning av tillgänglighetsåtgärder
Signalplacering
Signalplacering vid friliggande GCM-anläggning
Placering av fordonsdetektorer
Detektorer för biltrafik
Detektorer för cykeltrafik
Triangelrefuger vid fri högersväng
Signalreglerad korsning med fri högersväng som korsas av GCM-passage ska vara så
utformad att cyklist inte missleds att tro att GCM-passagen omfattas av
signalregleringen.
Vid fri högersväng som korsas av GCM-passage ska hastigheten säkras till max 30
km/h inför den oreglerade GCM-passagen.

Prioritering
Utformning vid tågkorsning
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Planskild korsning (F) mellan bilvägar, ej trafikplats
Korsning med primärväg och sekundärväg ska vara utformad enligt krav för övriga
korsningstyper, se 10.2.1 Mindre korsningar (Typ A-C), 10.2.2 Cirkulationsplats (typ
D), 10.2.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E) och 10.2.5 Sekundärvägskorsning med
dropprefug.

Delvis planskild korsning
För övriga krav se avsnitt 10.2.4.1 Delvis planskild korsning.

Helt planskild korsning
För övriga krav se avsnitt 10.2.4.2 Helt planskild korsning.

Sekundärvägskorsning med dropprefug
Korsning med dropprefug ska vara utformad enligt Figur.

Figur 10.27 Sekundärvägskorsning med dropprefug och separerad GCMtrafik, principfigur.
Vid 60–80 miljö ska korsning med dropprefug vara utformad så att fordonshastigheter
inte överskrider 50 km/h.
Vid 30–40 miljö ska korsning med dropprefug vara utformad så att fordonshastigheter
inte överskrider 30 km/h.
Dropprefug ska vara utformad så att förhållandet mellan längd och bredd är L/Ri»3,5.
För sikt ska samma principer gälla som för cirkulationsplats enligt avsnitt 10.3.1.2.2
Sikt mellan bil och gående och 10.2.2.3 Sikt i cirkulationsplats och
sekundärvägskorsning med dropprefug.
Gångtrafik ska separeras.

KRAV

203(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

En sekundärvägskorsning med dropprefug med gående ska vara utformad så att den
tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning.
Om inte dessa tre villkor uppfylls ska sekundärvägskorsning med dropprefug utformas
för separerad cykeltrafik:
1. inkommande biltrafik till korsningen, ÅDT-Dim, är mindre än 10 000 f/d
2. cykeltrafik är enkelriktad i anslutande ben
3. vägbana som omger dropprefug är enfältig.
För utformning i övrigt ska samma principer gälla som för cirkulationsplats 4.3.2
Cirkulationsplats (typ D).
Vägmärke för cirkulationsplats får inte användas i korsning med dropprefug.

Enskilda anslutningar
Allmänt
Vatten från anslutningsväg får inte rinna in på allmän väg.

Enskilda anslutningar på mötesfria vägar
Anslutningstyp A1 ska vara utformad enligt krav för korsning A, avsnitt 10.2.1
Mindre korsningar (Typ A-C).
Behov av utmärkning genom vägvisning och vägmärken ska övervägas och, efter att
det motiverats, beslutas av Beställaren.
Öppning i mitträcke får inte förekomma vid enskild anslutning på mötesfri väg,
undantaget om en väntficka enligt Figur 10.28 finns.
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Figur 10.28 Anslutning med väntficka, principfigur.
Vid ombyggnad av befintlig 9,0 m väg med 1,0 m bred mittremsa ska en lokal
breddning av mittremsan till 1,2 m vara utförd.
Där trafikdelartavla finns ska mittremsa vara minst 1,2 m bred enligt måttkedja i Figur
10.28.
Väntfickas bredd, mätt från vägrenskant, ska vara minst 2,5 m.
Motstående anslutningar av typ A2 får inte utföras med öppning av mitträcke, utom
för sporadisk traktortrafik som undantag och efter att det motiverats och godkänts av
Beställaren.

Enskilda anslutningar på ej mötesfria vägar
Anslutningstyp A1, A2, A3, A4 eller A5 ska användas för anslutningar till ej mötesfria
vägar, utifrån trafikmängd och dimensionerande fordon.

Övergångsställen och gångpassager
Allmänt
Övergångsställe ska ha en bredd på ≥2,5 m.
Övergångsställe som är obevakat får inte finnas på väg där högsta tillåtna hastighet är
>60 km/h.
Vid gångpassage där cykeltrafik inte är separerad från biltrafik och VR ≥50 ska
körbanans kanalbredd (avståndet mellan mittrefug och körbanekant) vara ≥4,0 m.

Nivåutjämningar och riktningsgivare
Övergångsställe ska vara utformat så att det är tillgängligt och användbart för barn,
äldre och personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
På övergångsställe ska det finnas en del där nivåskillnaden mellan gångbana och
körbana är utjämnad till 0-nivå.
Nivåutjämning till 0-nivå ska vara utförd med ramp som har en
1. lutning ≤ 1:12.
2. bredd = 0,9–1,0 m.
Övergångsställe ska vara utformat så att person med synnedsättning kan hitta rätt
riktning över övergångsstället.

Mittrefuger
Mittrefug vid övergångsställe/gångpassage ska ha en bredd ≥ 2,0 m mätt tvärs gatan.
Undantag medges på tvåfältig gata/väg, vid obevakat övergångsställe ned till 1,2 m
och vid signalreglerat övergångsställe ned till 1,5 m, efter motivering och beställarens
godkännande.
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Mittrefug ska vara fri från siktskymmande föremål inklusive växtlighet med undantag
för marktäckande växtlighet.

Belysning
Övergångsställen vid cykelbana
Övergångsställe över körbana med cykelfält ska även omfatta cykelfältet.
Ej signalreglerat övergångsställe över körbana med omedelbart intill liggande
cykelbana ska även omfatta cykelbanan.

Utbyggda klackar

Gångpassager
Gatukorsning med förhöjda gångbanor men utan övergångsställen ska vara utformade
med gångpassager.
Gångpassage på väg/gata med VR ≥60 km/h ska vara försedd med mittrefug.

Övergångsställen i kombination med cykelpassager
Cykelpassager och cykelöverfarter
Cykelpassager
Ej signalreglerad cykelpassage får inte vara markerad vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60
km/h.
Cykelpassage ska ha
1. höjdskillnad mellan cykelbana och körbana utjämnad till 0-nivå.
2. nivåutjämning till 0-nivå med lutning ≤ 5 % i cykeltrafikens färdriktning.

Cykelpassager i kombination med övergångsställen
Cykelöverfarter
Cykelöverfart ska vara hastighetssäkrad till 30 km/h.
Cykelöverfart ska ha nivåutjämning till 0-nivå med lutning ≤ 5 % i cykeltrafikens
färdriktning.
Cykelöverfart får inte finnas vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60 km/h.
Cykelöverfart får inte vara signalreglerad.
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Gångpassager på mötesfri väg
GCM-vägars anslutning till gata/väg (GCM-anslutning)
Här behandlas situation där GCM-väg ansluts till gata utan att fortsätta på andra sidan.
Där GCM-väg fortsätter på andra sidan, hänvisas till avsnitt 10.3.11 GCM-korsningar
på sträcka.

Nivåutjämning till 0
Där körbana är avgränsad med kantsten ska vid GCM-anslutning:
1. höjdskillnaden mellan GCM-väg och körbana vara utjämnad till 0-nivå på den
del som är cykelbana och 0,9-1,0 m av den intilliggande del som är
övergångsställe,
2. nivåutjämningen ha lutning ≤ 5 % i cykelns färdriktning.4.4

Siktområde
GCM-anslutning ska ha siktområde enligt Figur 10.29 och Tabell 10.11.

Figur 10.29 Siktområde vid GCM-vägs anslutning till gata/väg
Tabell 10.11 Längder i siktområde
Lb (bil)

Lc (cykel)

Lg (gående)

VR30

ca 8 m/s

30,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR40

ca 11 m/s

45,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR50

55,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR60

70,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

Där GCM-anslutning är utförd med trafiksäkerhetshöjande åtgärd ska siktkrav för
VR30 vara uppfyllt.
Siktområde vid GCM-vägs anslutning till gata/väg ska vara fritt från siktskymmande
1. vegetation och föremål,
2. markförhöjning.

Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla)
Cykelfålla ska vara så utformad att man efter passage är vänd så att man ser
ankommande trafik i den närmaste körbanan.
Cykelfålla ska vara så rymlig att cykling med låg hastighet kan genomföras.
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Cykelfålla ska vara konstruerad så att drift- och underhållsåtgärder kan genomföras
effektivt.
Cykelfålla ska vara väl synlig under mörker.

Hinder för motorfordon (bilhinder)
Bilhinder ska vara väl synligt under mörker.

GCM-korsningar på sträcka
Allmänt
GCM-korsning typ 1 - utan trafiksäkerhetshöjande åtgärd
Nivåutjämning till 0

Nivåutjämning till 0
Nivåutjämning till 0 ska vara utförd enligt avsnitt 10.3.10.1 Nivåutjämning till 0.

Siktområde
GCM-korsning ska ha siktområde enligtFigur 10.30 och Tabell 10.12.

Figur 10.30 Siktområde vid GCM-korsning
Tabell 10.12 Längder i siktområde
Lb (bil)

Lc (cykel)

Lg (gående)

VR30 ca 8 m/s

30,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR40 ca 11 m/s

45,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR50

55,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

VR60

70,0 m

(ca 4 sek)

10,0 m

(ca 2 sek)

5,0 m

(ca 4 sek)

Där GCM-korsning är utförd med trafiksäkerhetshöjande åtgärd ska siktkrav för VR30
vara uppfyllt.
Siktområde vid GCM-vägs anslutning till gata/väg ska vara fritt från siktskymmande
1. vegetation och föremål,
2. markförhöjning.
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Skydd mot hastig utkörning (cykelfålla)
Skydd mot hastig utkörning ska vara utfört enligt avsnitt 10.3.10.3 Skydd mot hastig
utkörning (cykelfålla).

Hinder för motorfordon
Hinder för motorfordon ska vara utfört enligt avsnitt 10.3.10.4 Hinder för motorfordon
(bilhinder).

GCM-korsning med trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Tillgänglighet
GCM-korsningar på sträcka ska utformas trygga, säkra och tillgängliga för att minska
vägens barriäreffekt.
För personer med funktionsnedsättning ska en tydlig orienterbarhet finnas.

Trygghet
Stor noggrannhet ska läggas på utformningen för att inte invagga GCM-trafikanterna i
en falsk trygghet.
Övergångsställe ska väljas för att säkra de gåendes anspråk på framkomlighet.

Trafiksäkerhet
Signalreglerade GCM-korsningar och cykelpassager
Förutsättning
Krav i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E gäller i tillämpliga fall
även avsnitt 10.3.11.5 Signalreglerade GCM-korsning.

Planskilda GCM-passager
Förutsättning
Planskilda GCM-passager i detta avsnitt avser passager som löper under
andra infrastrukturanläggningar.
Planskilda GCM-passager under väg ska vara minst lika bred som anslutande GCMväg, med tillägg för skyddsremsa ≥ 1,2 m på vardera sidan.
Fri höjd i GCM-passagen ska vara ≥ 2,5 m.
Utanför GCM-passagens mynning får inte GCM-väg ansluta inom ett avstånd av 15,0
m från mynningen, se Figur 10.31.
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Figur 10.31 Minsta avstånd mellan GCM-passagens mynning och korsning
mellan GCM-vägar
Utanför GCM-passagens mynning får inte gångförbindelse ansluta inom ett avstånd av
10,0 m från mynningen, se Figur 10.32. Undantag får göras ner till 5,0 m efter
motivering och Beställarens godkännande.

Figur 10.32 Minsta avstånd mellan GCM-passagens mynning och anslutande
gångförbindelse
Trappas fot invid GCM-passagens mynning ska vara indragen minst 2,0 m från GCMvägens kant, se Figur 10.33.
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Figur 10.33 Anslutning av gångförbindelse med trappa invid GCM-passagens
mynning
GCM-bro ska ha en bredd som minst motsvarar anslutande GCM-vägs bredd (B), med
tillägg för skyddsremsa mot kantbalk på 0,3 m på vardera sidan, se Figur 10.34.

Figur 10.34 Bredd på GCM-bro

Korsning mellan friliggande GCM-vägar
Siktområde vid korsande GCM-vägar
Siktområde i korsning mellan GCM-vägar i det övergripande nätet ska sträcka sig
minst 15,0 m längs länk i övergripande nät och minst 10,0 m längs länk i lokalnät, se
Figur 10.35.
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Figur 10.35 Siktområde i korsning mellan länk i övergripande nät och länk i
lokalnät
Inom siktområde får inte finnas siktskymmande föremål, vegetation eller
markförhöjning högre än 0,7 m över nivån vid GCM-vägarnas kanter.

Utformning i plan
Utrymme för driftfordon
GCM-passage ska fungera som avsett alla tider på året.
Passage ska vara tydlig efter snöröjning.
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Trafikplatser
Avstånd mellan trafikplatser på motorväg
Trafikplatsavstånd på landsbygd
Vid landsbygdsförhållande med VR ≥110 km/h ska avstånd mellan påfart i en
trafikplats och avfart i nästföljande trafikplats minst uppfylla längder enligt Figur
10.36.

Figur 10.36 Trafikplatsavstånd på landsbygd VR ≥110
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Trafikplatsavstånd i tätort
Längd för växlingssträckor ska vara beräknade med hänsyn till kapacitet vid
dimensionerande trafiksituation. Undantag kan medges efter motivering och
Beställarens godkännande.
Vid tätortsförhållande med VR ≤100 km/h ska avstånd mellan två trafikplatser
uppfylla längder enligt följande figurer:
·

Figur 10.37.

·

Figur 10.38, gäller även vid VH 100/80/60.

·

Figur 10.39, gäller även vid VH 80/60.

Alternativt ska ett additionsfält förläggas mellan trafikplatserna*) (enligt de
nedre/nedersta figurerna i respektive figur nedan).
*)

Undantag kan medges efter motivering och Beställarens godkännande.

Figur 10.37 Trafikplatsavstånd Tätort VR100.
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Figur 10.38 Trafikplatsavstånd Tätort VR80.

Figur 10.39 Trafikplatsavstånd Tätort VR60.
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Trafikplatsutformning allmänt
Trafikplats, inklusive av-/påfarter och ramper, ska vara utformad så att trafikanter ges
god visuell ledning samt tydliggör övergång mellan olika hastighetsmiljöer.
Utformning av trafikplatsen ska ge förutsättningar för god hastighetsanpassning och
god kördynamik.
Inom en och samma trafikplats ska det finnas högst en avfart i huvudvägens respektive
riktning.
Inom en och samma trafikplats ska det finnas högst en påfart i huvudvägens respektive
riktning.
Avfart ska vara placerad före påfarten, alternativt är en avskild växlingssträcka
anordnad enligt Fel! Hittar inte referenskälla. och riktvärde i Tabell 10.13.
Undantag för längd ned till gränsvärde medges endast efter motivering och
Beställarens godkännande.

Figur 10.40 Avskild växlingssträcka mellan en på- och en avfart, principfigur

Avståndet mellan avfarten och påfarten i en trafikplats ska som minst uppfylla längder
enligt Figur 10.41 och Tabell 10.13.

Figur 10.41 Avstånd mellan av- och påfart, principfigur

Tabell 10.13 Avstånd mellan av- och påfart, minsta längder
VR

Riktvärde L (m)

Gränsvärde L (m)

120/110

125

(90)

100

110

(75)

80/ VH
100/80/60

90

(60)

60/ VH 80/60

50

(30)
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Ramp till och från motorväg ska vara enkelriktad.
Ramp ska vara utformad med breddmått enligtFigur 10.42 och Tabell 10.14. Undantag
för den breda vägrenen, betecknad V, längs en enfältig ramp som placeras till vänster i
körriktningen om det är gynnsamt med hänsyn till sikt och för att därmed minska
eventuell siktbreddning eller siktschakt.

Figur 10.42 Typsektion för ramper
Tabell 10.14 Breddmått för ramper
Inre vägren Vi
(m)

Körbana K (m)

1
körfält

2
körfält

Yttre
vägren V
(m)

Motorvägsramp b
≥ 0.7

1,0

4,0

7,0

2,0

Motorvägsramp b
< 0.7

1,0

4,0

7,0

1,0

Ramp i tunnel

1,0

4,0

7,0

2,0

b= belastningsgrad längs ramp

Vi för ramp ska vara placerad till vänster i körriktningen, med undantag för
påfartsramp som ansluter till primärvägen från vänster i körriktning.
Där bred vägren byter sida på rampen ska utspetsningar mellan olika vägrensbredder
göras så att total vägbanebredd, före ev. breddning för liten horisontalradie, förblir
konstant.
I horisontalkurva med liten radie ska körbanan breddökas i enlighet med vad som
anges i 9.1.6.3 Breddökning i horisontalkurvor med små radier.
Vid av- och påfarter ska staklinjen anslutas till primärvägensmarkeringslinje för
vägren..
Skevningsdifferens mellan en av- eller påfart och primärvägen ska högst vara 6,5 %.
Eventuell beläggningsrygg ska följa primärvägens yttre markeringslinje för vägren..
Inom området närmast rampförgrening ska eventuell beläggningsrygg vara placerad i
förlängningen av rampens vägbanekant.
Vägrensremsas bredd ska vara lika bred som vägmarkeringen plus 0,05 m.
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Referenshastighet och skyltad hastighet
Referenshastighet
Vid utformning av trafikplats ska hastighetsprofiler vara upprättade för ramper
inklusive dess av- och påfarter.
Hastighetsprofiler ska uppfylla krav i form av retardations- och accelerationsförlopp
som anges nedan under respektive avsnitt för av-/påfarter med ramper.
Hastighetsprofil för avfart och avfartsramp ska dimensioneras efter beräknad
köbildning vid sekundärvägsanslutningen.
Utöver dessa krav ska även säkerställas att ramputformningen inte ger en ryckig eller
ojämn hastighetsprofil.
Underlag för hastighetsprofil ska vara:
1. primärvägens referenshastighet,
2. typ av avfart,
3. typ av påfart,
4. ramptyp
5. sekundärvägsanslutning.
Detaljutformning av ramper inklusive av- och påfarter ska vara gjord med hänsyn till
den för rampen upprättade hastighetsprofilen tillika referenshastighet.
Mjukt körsätt ska vara tillämpat, undantag endast efter att det motiverats i
trafiktekniskt PM och godkänts av Beställaren.
Sikt och övriga linjeföringskrav ska uppfyllas enligt kapitel 9 Linjeföring, för de
hastigheter som bestämts enligt hastighetsprofilen. För att fastställa krav för ojämna
hastigheter godtas interpolering.
Dimensionerande retardationsförlopp ska vara bestämda enligt Krav (TRV 2020:030)
VGU, avsnitt 5.3.2 Retardation.
Dimensionerande accelerationsförlopp för personbil (P) ska vara bestämda enligt
Krav (TRV 2020:030) VGU, avsnitt 5.3.3 Accelrationsbeteenden i normala
trafiksituationer.

Hastighetsgräns
Om rampen ansluter till en trafiksignalreglerad korsning får inte den högsta tillåtna
hastigheten vara högre än 70 km/h.

Samspel mellan plan- och profilgeometri för ramper
Linjeföringsprinciper som redovisas i 9.1 Linjeföring för väg med biltrafik ska gälla
även för ramper, om inte annat anges i detta avsnitt.
Ramper i en trafikplats ska vara utformade så att trafikanter får en bra visuell ledning
om rampernas sträckning.
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Rampers utformningsstandard ska kunna uppfattas så att mjuk retardation kan göras
inför en hastighetsbegränsande utformning.

Avfarter och avfartsramper på motorväg
Avfart ska vara utformad som antingen parallellavfart eller kilavfart.
Parallellavfart ska användas vid ramp som har dåliga siktförhållande utifrån förväntad
hastighet och bromsmöjlighet.
Parallellavfart ska användas där retardation inte ryms längs efterföljande ramp.
Parallellavfart ska användas vid VR>110 km/h.

Kilavfarter
Kilavfart ska vara utformad för:
1. avsväng ur genomgående körfält (sidoförflyttning ≥ 2,5 m) med primärvägens
referenshastighet (VR)*) längs inledningssträckan Lin.
2. inbromsning längs retardationssträckan Lr med hård retardation från VR till
Vmin (för rampradie Rmin), se Fel! Hittar inte referenskälla..
*)

80 km/h vid VH 100/80/60 och 60 km/h vid VH 80/60

Kilavfart ska vara utformad enligt Figur 10.43.

Figur 10.43 Kilavfart, principfigur
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Retardationssträcka får inte vara längre än övergångssträcka, för att retardation ska
kunna rymmas efter inledningssträckan på kilavfart.
Måttet Br ska vara tillräckligt stort för att rymma vägutrustning och nödvändiga
slänter för avvattning, se Figur 10.43.
Om ramp, efter Rmin, fortsätter till en sekundärvägsanslutning med väjning eller
stopplikt ska efterföljande ramplängd som minst medge fortsatt inbromsning med hård
retardation.
En tillräckligt stor del av rampens Rmin ska vara väl synlig för trafikanter så att de
hinner påbörja inbromsning där retardationssträckan börjar.
Utrymme ska finnas för avfartsskärm och eventuella övriga trafikanordningar.
Kilavfarts ”fönster” ska framgå tydligt för trafikanter så att inbromsning i
genomgående körfält undviks.
Övergångssträcka ska vara så lång att den medger utjämning av breddökning.
Övergångssträcka ska vara så lång att den medger utjämning av skevning.

Parallellavfarter
Parallellavfart ska vara utformad för:
1. Avsväng från genomgående körfält med primärvägens referenshastighet
(VR)*) längs inledningssträckan (Lin).
2. Inbromsning längs parallellsträckan Lp med retardation enligt Tabell 10.15
från VR*) till Vav vid parallellsträckans slut.
3. Inbromsning längs spärrsträckan Ls med dimensionerande bromsfriktion från
referenshastighet VR*) till Vav vid spärrsträckans slut.
4. Inbromsning längs övergångssträckan Lö med dimensionerande bromsfriktion
från Vav+20 till Vmin, se Fel! Hittar inte referenskälla..
*)

80 km/h vid VH 100/80/60 och 60 km/h vid VH 80/60

Tabell 10.15 Retardationsförlopp för parallellavfart
Retardationsförlopp

Standard

Högsta möjliga*)

Mjuk retardation

Medelretardation

*) Endast efter att det motiverats i trafiktekniskt PM och godkänts av Beställaren
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Vav ska väljas enligt Tabell 10.16.
Tabell 10.16 Val av Vav

*)

VR (km/h)

Vav (km/h)
riktvärde

Vav (km/h)
gränsvärde*)

120

70

70

110

70

50

100

70

50

80

50

30

60

50

30

Endast efter att det motiverats i trafiktekniskt PM och godkänts av Beställaren

Tabell 10.16 avser klöverbladsramper. Vid andra typer av ramper kan högre Vav
väljas. Vav ska då bestämmas med hänsyn till rampens linjeföring så att kraven ovan
uppfylls.
Parallellavfart ska vara utformad enligt Figur 10.44 med mått minst enligt Tabell
10.17.

Figur 10.44 Parallellavfart, principfigur
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Tabell 10.17 Längder för parallellavfart, minimivärden.
VR

Vav

Lin

Lp (mjuk
retardation)

Ls

Lö
vid
Vmin
35

Lö
vid
Vmin
30

Lp
(medelretardation)

120

70

110

340

120

75

80

240

110

70

100

255

90

75

80

175

60

100

290

100

55

60

200

50

100

315

110

35

40

225

70

90

175

60

75

80

120

60

90

210

75

55

60

150

50

90

235

85

35

40

170

80/
VH
100/80/60

50

70

110

40

35

40

80

40

70

130

50

25

25

100

30

70

145

55

15

15

110

60/
VH 80/60

50

60

60

25

35

40

50

40

60

85

35

25

25

65

30

60

100

40

15

15

75

100

Måttet Br ska vara tillräckligt stort för att rymma vägutrustning och nödvändiga
slänter för avvattning, se Fel! Hittar inte referenskälla..
Parallellavfarts utformning ska vara dimensionerad för följande situationer:
*)

80 km/h vid VH 100/80/60 och 60 km/h vid VH 80/60

Om ramp, efter Rmin, fortsätter till en sekundärvägsanslutning med väjning eller
stopplikt ska efterföljande ramplängd som minst medge fortsatt inbromsning med
medelretardation.
Inledningssträcka, avfartssträcka och spärrsträcka ska ha mjuk linjeföring.
Längder för inledningssträcka, avfartssträcka och spärrsträcka ska vara
proportionerliga mot varandra.
Parallellavfarts ”fönster” ska framgå tydligt för trafikanter så att bromsning i
genomgående körfält undviks.
Retardationsförlopp för parallellavfart ska som minst uppfylla Riktvärden enligt
Tabell 10.18. I undantagsfall och endast efter att det motiverats i trafiktekniskt PM
och godkänts av Beställaren, tillåts retardation enligt Gränsvärde i Tabell 10.18.
Tabell 10.18 Retardationsförlopp för parallellavfart

Retardationsförlopp

Riktvärde Högsta
retardatino

Gränsvärde
Högsta
retardation

Mjuk retardation

Medelretardation
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Inledningssträcka ska vara utformad mjukt.
Om kontrakurvor måste användas ska dessa vara sammankopplade med
övergångskurvor enligt kraven i 9.1.6.2.3 Övergångskurva.
Utspetsning mellan primärvägens och avfartens (= rampens) vägrensbredd ska vara
gjord längs inledningssträckan.
Övergångssträcka ska vara så lång att den medger utjämning av breddökning.
Övergångssträcka ska vara så lång att den medger utjämning av skevning.

Avfartsramper
Vmin på avfartsramp ska väljas enligt Tabell 10.19.
Tabell 10.19 Vmin och Rmin för avfartsramp
Lägsta Vmin
(km/h) och Rmin
(m) vid normala
anläggningskostnader och
normala intrång.

Lägsta Vmin (km/h)*)
och Rmin (m)*) vid
höga
anläggningskostnader
och/eller stora intrång.

Landsbygd

≥ 35 km/h Þ R=
50,0 m

≥ 30 km/h Þ R= 35,0 m

Tätort

≥ 30 km/h Þ
R=35,0 m

≥ 25 km/h Þ R= 25,0 m

*) Endast efter att det motiverats i trafiktekniskt PM och godkänts av Beställaren

Påfartsramper och påfarter på motorväg
Påfartsramper
Påfartsramp som utgår från en sekundärvägskorsning och där ramp och påfart är väl
synliga från korsningen får inte ha någon Vmin-punkt som begränsar normalt
accelerationsförlopp.
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Vmin på påfartsramp ska vara enligt Tabell 10.20.
Tabell 10.20 Vmin och Rmin för påfartsramp

Landsbygd

Tätort

Lägsta Vmin
(km/h) och Rmin
(m) vid normala
anläggningskostnader och
normala intrång.

Lägsta Vmin (km/h)*)
och Rmin (m) vid
höga
anläggningskostnader
och/eller stora
intrång.

≥ 35 km/h Þ R=
50,0 m

≥ 30 km/h Þ R= 35,0 m

≥ 30 km/h Þ R=
35,0 m

≥ 25 km/h Þ R= 30,0 m

≥ 25**) km/h Þ R= 30,0
m

*) Endast efter motivering och Beställarens godkännande.
**) Avser endast i undantagsfall vid speciellt besvärliga förhållanden i omgivningen, endast
efter motivering och Beställarens godkännande.

Påfarter
Påfart vid normal standard ska vara utförd med minst de längder som redovisas i
Tabell 10.21.
Tabell 10.21 Minimilängder för påfart
VR

Observationssträcka,
L o (m)

Anpassningssträcka,
L a (m)

Utjämningssträcka,
L u (m)

120

100,0

165,0

110,0

110

100,0

150,0

100,0

100

100,0

140,0

90,0

80/
VH 100/80/60

100,0

115,0

70,0

60/
VH 80/60

100,0

100,0

60,0

Anpassningssträckans längd ska vara beräknad för trafikflöden vars dimensionerande
situation beslutas av Beställaren.
Utformning och längd på ramp och observationssträcka ska medge att en personbil
kan uppnå hastigheten Vut=VR-20*) vid observationssträckans slut, se Figur 10.45.
*)

VR är 80 km/h vid VH 100/80/60 och 60 km/h vid VH 80/60
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Figur 10.45 Påfart, principfigur
Observationssträcka ska vara utformad så att anslutande trafik leds in på påfarten utan
att påverka genomgående trafik.
Observationssträcka ska vara tillräckligt lång för att medge utjämning av breddökning.
Observationssträcka ska vara tillräckligt lång för att medge utjämning av skevning.
Måttet Br ska vara tillräckligt stort för att rymma vägutrustning och nödvändiga
slänter för avvattning, se Figur 10.45.
Längs observationssträcka ska anslutande trafik kunna överblicka primärvägens trafik
i närmaste genomgående körfält.
Om rampradie är mindre än värden för R2 ska ytterligare en klotoid, med längd ≥ 40
m, vara placerad mellan rampradien och R2.
Anpassningssträcka och utspetsningssträcka ska medge ett bekvämt körfältsbyte.
Utspetsningssträcka ska vara utformad mjukt.
Kontrakurvor ska i möjligaste mån undvikas.
Minsta radie ska vara ≥ 500 m.
Vid primärvägsradie < ca 1200 m ska utspetsning vara utformad utan kontrakurva.
Utspetsning mellan primärvägs och påfarts (= rampens) vägrensbredd ska vara gjord
längs utspetsningssträckan.
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Rampsystem: Anslutningar, avgreningar och
körfältsbalans
Vid ihopvävning av ramper får inte antalet körfält minskas med mer än ett körfält.
Ihopvävning av ramper där antalet körfält minskar ska vara utförd enligt något av
utformningsalternativen i Figur 10.46.
Vid alternativet med sammanvävning som reglering ska hastighetsgräns vara lika för
båda anslutande ramper.

Figur 10.46 Ihopvävning av ramper, principfigur

Avstånd mellan anslutningar och avgreningar vid låg trafikbelastning ska vara minst
de som visas i Figur 10.47, för VR60–80, VH 100/80/60 och VH 80/60 visas värden
inom parentes.
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Figur 10.47 Avstånd mellan rampförgreningar, principfigur
Vid hög trafikbelastning ska växlingssträckorna beräknas.

Lokalisering vid tunnel
För tunnlar ska krav i {Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i
vägtunnlar BFS 2007:11} följas.

Sekundärvägskorsningar
Avstånd mellan rampanslutning och sekundärvägskorsning ska minst uppgå till
längder som anges i Figur 10.48.
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Figur 10.48 Minsta avstånd mellan rampanslutning och
sekundärvägskorsning, principfigur
Vid hög trafikbelastning ska växlingssträckorna vara beräknade.
Sekundärvägskorsning ska vara utformad enligt avsnitt 10.1 Gemensamma
förutsättningar , 10.2 Korsningar utan särskilda åtgärder för GCM
och 10.3.1 Gatukorsningar.
Avfartsramp ska vara utformad så att risken för felkörning minimeras.
Dokumentation av hur risker för felkörning minimerats ska vara gjord.
Korsningskurva ska vara utformad så att risken för högersvängande fordon från
sekundärväg in på avfartsramp, d.v.s. körning i fel riktning, minimeras.
Dokumentation ska vara gjord av hur risk minimeras för att få fordon från
sekundärväg in på avfartsramp.

Sidoområden
Sidoområden för ramp och sidoremsor mellan ramp och primärväg ska vara utformade
enligt principer som framgår i Figur 10.49.
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Figur 10.49 Sidoområde mellan primärväg och ramp
Vid klöverbladsramper (och då särskilt avfartsramper) ska utformning av sidoområden
i ytterkurvor vara särskilt utformade med hänsyn till avkörningsrisk för bilar och
motorcyklar, se Figur 10.49 och sidoområdeskrav i avsnitt 7.3 Skyddsanordningar.
Dokumentation av hur hänsyn till avkörningsrisk är beaktad ska vara gjord.
Ramper med motriktad trafik ska vara separerade med räcke.
Stolpar får inte vara placerade i ytterkurva på ramp.
Alla ytor i trafikplats förutom vägbanor och GCM-banor ska gestaltats så att de
tillsammans utgör en del av helheten.
Trafikplats ska vara integrerad i omgivningen.
Det får inte finnas obearbetade mellanytor.
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I landsbygdsmiljö ska friliggande ramper och rampernas yttersida vara utformade
enligt sidoområden för motorväg, se avsnitt 7.1.1.3 Sidoområden och 7.1.6
Kompletterande krav för vägar på landsbygd.
Säkerhetszonens utsträckning ska minst uppfylla kraven för primärvägens
referenshastighet.

Plankorsningar
Förutsättning
Avsnittet berör plankorsningar med järnväg och spårväg på särskild banvall.
För korsningar i plan för med spårväg som inte är på särskild banvall, se
avsnitt 10.6 Korsningar med spårväg.

Vägteknisk utformning
Sikt från väg
Vid bestämning av sikt i plankorsning ska ögon- och hinderpunkter väljas enligt
Tabell 10.22.

Tabell 10.22 Ögon och hinderpunkter
Siktstandard

Ögonpunkt i
plan (Öp)

Ögonpunkt i
höjd
(Öp)

Hinderpunkt
(Hp)

Sikthöjd
undre
(Sh1)

Sikthöjd
övre
(Sh2)

Närsikt
>10 sek

Vägmitt, 0-5 m
från
närmaste räl

1.0 – 3,5 m

RÖK Spårmitt
(närmaste
spår)

1.2 m
Över RÖK
spårmitt

6,0m
Över RÖK
spårmitt

Närsikt ska vara uppfyllt för plankorsningar utan aktiv skyddsanordning*).
*)

Undantag gäller för servicevägar och påspårningsplatser, där inga siktkrav behöver
uppfyllas.
Vid plankorsning ska tillgänglig siktsträcka längs spårmitt vara minst tre gånger
banans sth utryckt i meter, L=3 x sth enligt Figur 10.50. Undantaget är vid fler än ett
spår då siktsträckan ska ökas med 5 % för varje påbörjad meter av spåravståndet (Sa)
mellan de yttersta spårens mittlinjer, Lf=3 x sth + Sa x 0,05 x 3 x sth.
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Figur 10.50 Bestämning av hinderpunkt (plan)
För närsikt ska vertikalt siktområde utmed hela siktsträckan bestämmas enligt Figur
10.51.

Figur 10.51 Vertikalt siktområde
Fri sikt från fasta föremål så som hus, träd eller nedhängande grenverk ska råda i hela
det vertikala siktområdet mellan Sh1 och Sh2, enligt Fel! Hittar inte referenskälla..
Vid bestämning av närsikt ska höjdmarginal finnas avseende växande vegetation och
snötäcke.
Om siktområdet når utanför väg- och banområde ska markåtkomst för siktröjning
säkerställas.
Vid fler än ett spår ska Sh1 beräknas från det lägst belägna spåret, och Sh2 beräknas
från det högst belägna spåret, se Figur 10.52.
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Figur 10.52 Siktområde vid flera spår
Där höjddifferensen (Hd) är större än 1,2 m ska det skymmande spåret räknas som en
siktinskränkning för det lägre belägna spåret.
Siktyta (Sy) ska kunna ses från ögonhöjd Öp enligt Figur 10.53.

Figur 10.53 Siktyta med siktområde begränsat av röda streck
Siktyta ska beräknas enligt formeln Sy =(Sh2-Sh1) x Lf alt. L.
För närsikt får inte andra än föremål för banans och vägens funktion inskränka på
siktytan.
Föremål för banans funktion inom siktområdet, såsom kontaktledningsstolpar,
signaler, tavlor, skåp, teknikbyggnader ska räknas med vid beräkning av inskränkning.
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Vägens typsektion
Vid plankorsning på väg med dubbelriktad trafik ska vägbanebredden 30,0 m före
spårområdet vara större eller lika med 6,0 m.
Vid plankorsning enbart för gång-, cykel- och mopedväg ska vägbanebredden 5,0
meter före spårområdet vara större eller lika med 1,8 m.
Vägbanebredd inom spårområdet ska, innanför kryssmärke eller vägsignal, vara minst
0,5 m större på vardera sida enligt Figur 10.54.

Figur 10.54 Vägbanebredd inom spårområde

Vägens linjeföring
Vid plankorsning ska vägens plangeometri vara utformad som en raklinje minst 15 m
ut åt varje håll från spårmitt för det närmsta spåret, se Figur 10.55.

KRAV

233(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 10.55 Plangeometri
Korsningsvinkel mellan spår och väg ska ligga inom intervallet 85 till 115 gon.

Avstånd mellan plankorsning och vägkorsning
Avstånd mellan vägkorsning och plankorsning ska rymma förväntad kölängd.

Om inte plankorsning integreras i vägkorsning med signalanläggning:
1. ska avstånd mellan en vägkorsning och plankorsningens kryssmärken vara
minst 30 m,
2. får inte övergångsställe eller cykelpassage/-överfart anläggas närmare än 30 m
från kryssmärke, se Figur 10.56.
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Figur 10.56 Avstånd mellan väg- och plankorsning
Korsning eller anslutning får inte finnas mellan kryssmärke och spår, med undantag
för serviceväg för drift av spåranläggningen.

Fritt utrymme
Gång- och cykelfållor
Generella krav
Gångyta ska vara utformad så att de inte medför uppenbar snubbelrisk.
Gångyta ska vara:
1. minst 0,90 m bred
2. jämn
3. fast
4. halkfri.
Fålla ska vara utformad så att den kan passeras av rullstolsburna personer utan att de
riskerar att fastna eller tappa balansen.
Gång- och cykelfålla ska vara utformad så att cyklister inte riskerar att fastna eller
tappa balansen.
Vid gång- och cykelfålla får inte finnas fasta föremål (utöver nödvändig teknisk
och/eller säkerhetshöjande utrustning) som kan förvärra konsekvenserna vid en
olycka.
Fasta föremål, som måste finnas i plankorsningars omedelbara närhet, ska vara
placerade så att de inte skymmer sikten från gång- och cykelfålla.
Tydlig ledning för personer med synnedsättning enligt avsnitt 8.6.5 Ledstråk, naturliga
eller konstgjorda ska finnas till och från gång- och cykelfålla.

Plan
Typ av gång- och cykelfålla ska väljas utifrån utformning av spårområdets
omgivningar.
Fålla ska vara utformad så att trafikanter leds att titta i de riktningar som spårgående
trafik kan komma från.
Gång- och cykelfålla ska vara 1,8 - 2,0 meter bred samt ha vändzoner med jämna
mellanrum.
Vändzon ska vara utformad så att den inrymmer en cirkel med diameter >2,0 meter.

Längdprofil
Gång- eller cykelfållas längdprofil genom en plankorsning och mellan stopplinjerna
ska vara
1. rätlinjig,
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2. utan håligheter och krön,
3. fri från hinder.
Gångyta inom fållan ska vara utformad utan stegvisa nivåskillnader.
Springor och håligheter får inte vara bredare än 0,01 m. Undantaget är flänsränna för
spårgående fordonshjul.
Längdprofil ska vara utformad så att regnvatten och smältvatten leds bort från
korsningsområdet.
Det får inte finnas ojämnheter i längdprofilen.
Lutning vid stoppytor ska inte vara brantare än 1:50 (2 %).

Varningsyta
Viktiga målpunkter i gång- och cykelfålla ska vara lätta att upptäcka.
Gång- och cykelfålla ska börja och sluta med varningsytor.
Varningsytor ska utformas enligt avsnitt 8.6.5 Ledstråk, naturliga eller konstgjorda.
Varningsyta ska täcka gång- eller cykelfållas hela bredd och vara minst 1,0 m djup.
I anslutning till spårområde ska stopplinje vara utförd.

Räcken, stängsel och grind
Räckenas höjd över marken ska vara minst 0,9 meter.
Räcke ska ha minst 0,04 meter hög kant i marknivå eller en markföljare på en höjd av
maximalt 0,3 meter.
Gång- och cykelfålla ska vara kompletterad med stängsel av lämplig längd och höjd
för att hindra obehörigt spårtillträde vid sidan av gångfållan.
Räcke och stängsel vid spåret ska ha god elektrisk kontakt mellan samtliga delar.

Belysning och kontraster
Belysning av gång- och cykelfålla ska vara jämn och anordnad så att
1. personer med synnedsättningar och personer med andra
orienteringssvårigheter kan uppfatta hur underlaget ser ut,
2. personer med hörselnedsättningar kan uppfatta teckenspråk och läsa på läppar,
3. den inte bländar.
Belysning i gång- och cykelfålla ska följa samma regler som för övergångsställe, se
avsnitt 10.3.7 Övergångsställen och gångpassager
Ledyta samt varningsyta ska ha en ljushetskontrast som uppgår till minst 0,40 enligt
NCS {Natural Color system} mot omgivande yta.
Ljushetskontrast mellan ledyta och omgivande yta får inte underskrida gränsvärde
över tiden.
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Ljushetskontrast mellan varningsyta och omgivande yta får inte underskrida
gränsvärde över tiden.

Överfarter för skoter
Överfart ska vara försedd med fysiska hinder som begränsar fordonets bredd till
maximalt 3,0 meter.

Linjeföring
Förare av skoter med lastad kälke ska utan svårigheter kunna komma iväg efter att ha
stannat och kontrollerat att det inte kommer något fordon på banan.
Överfart ska ha en lutning på max ±10% (på minst 5,0 m avstånd från närmaste
kryssmärke).
Längdprofil ska vara utformad så att regnvatten och smältvatten leds bort från
korsningsområdet.
För överfart där stängsel eller staket saknas ska hastighetsdämpande hinder finnas på
båda sidor av korsningen.

Grind
Vid överfart där det finns stängsel längsmed järnvägen ska grind med tillhörande
portal förhindra att större vilt och renar kommer in i spårområdet, se Figur 10.57.

Figur 10.57 Utformning av grind
Grinds och portals öppning ska vara minst 2,0 meter och maximalt 3,0 meter bred.
Grind ska vara
1. 1,7 m hög,
2. med 0,5 meter frigång över barmark, se Figur 10.57.
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Grind ska vara placerad så att stängslet ansluter mot grinden på båda sidor.
Nedhängande plastkedjor som medger passage med snöskoter ska vara monterade i
portal.
Underkant på portal ska vara belägen minst 3,0 m över marken.
Portal ska vara monterad 3,0 m före grinden sett i färdriktningen mot plankorsningen.
Kedjornas länkar ska
1. vara omväxlande svarta och gula,
2. med ett inbördes avstånd av 0,20 – 0,30 m,
3. sluta 0,50 m över marken.
Skylt ”Grinden får vara öppen under snöperioden” ska vara monterad på grinden.
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Trafikanordningar
Överfart ska vara försedd med kryssmärke (A39) och stoppmärke (B2) på båda sidor
om spårområdet.
Märken ska vara placerade på sådan höjd att de lätt upptäcks även i mörker.
Märken ska vara placerade i sådant läge att skoteråkare inte riskerar att skada sig på
dem.

Signalering mot vägen
Kryssmärken
Skyltar
Helbommar avsedda för trafik med motordrivna fordon ska vara försedda med skylt
där varningstext uppmanar instängda vägtrafikanter att köra genom bommen.
Varningsskylt vid helbomsanläggning ska vara placerad
1. på den sida av bommen som är närmast spåret,
2. mitt över den högra delen av körbanan.

Oeftergivliga föremål och skyddsjordning
Staket, stängsel, vägräcke, stolpar, vajerräcken m.m. ska avseende sin konstruktion
alltid utformas som att banan är elektrifierad.
Jordning av ledande föremål så som staket, stängsel, vägräcke, stolpar, vajerräcken
m.m. intill elektrifierad järnväg ska utföras enligt {TDOK 2014:0416 ” BVS 510 Jordning och skärmning i Trafikverkets järnvägsanläggningar”}.
Vägräcken, staket eller stängsel vars funktion inte är till för skydd mot oeftergivliga
föremål inom spårområdet, ska med hela sin konstruktion avslutas minst 2,0 m utanför
kontaktledningsområdet.

Korsningar med spårväg
Förutsättning
Avsnittet avser spårväg i blandtrafik, i avskilda kollektivtrafikfält eller i
reserverat utrymme. Korsningar mellan spårväg på särskild banvall och väg
utformas som plankorsning enligt kapitel 10.5.

Allmänt
I korsningar ska de anslutande vägarna indelas i primärväg respektive sekundärväg.
Vid utformning av korsning ska ett mål formuleras utifrån platsens specifika
förutsättningar och de förväntningar som finns och redovisas i trafiktekniskt PM.
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Kollektivtrafik i reserverat utrymme
Korsnings- och anslutningsavstånd
Korsnings- och anslutningstäthet ska begränsas på huvudvägar för att uppnå hög
framkomlighet och trafiksäkerhet och beslut ska dokumenteras i trafiktekniskt PM.

Val av korsningstyp
Korsningstyp ska väljas utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt med hänsyn till:
1. Trafiktekniska krav baserade på referenshastighet och trafikensstorlek och
sammansättning, ÅDT-DIM och DIM-Dh
2. Framkomlighet, bland annat med avseende på dimensionernade hastighet för
spårväg
3. Trafiksäkerhet
4. Miljö
5. Anläggnings-, drift- och underhållskostnader
Val av korsningstyp ska ske i utredningsskedet av ett vägobjekt.
Val av korsningstyp ska redovisas i ”Val av trafikteknisk standard” och ska baseras på
projektets förutsättningar.

Konsekvenser av möjliga korsningstyper
Tillgänglighet och framkomlighet
Större korsningstyp ska övervägas om sekundärvägstrafiken annars inte kan avvecklas
på ett tillfredsställande sätt.
Korsningar mellan statlig väg och kommunal gata eller annan enskild väg ska för
genomgående trafik på den statliga vägen vara utformad för typfordon Lps, Bb och
Spl.
Korsning mellan statlig väg och kommunal gata eller annan enskild väg ska vara
dimensionerad för genomgående trafik på den statliga vägen med utrymmesklass A.
Utrymmesklass B kan accepteras efter att det motiverats i trafiktekniskt PM och
godkänts av Beställaren.
Vid signalreglerad korsning mellan statlig väg och kommunal gata eller annan enskild
väg eller om gående och cykeltrafik förekommer ska utrymmesklass B tillämpas för
genomgående trafik på båda gatorna, men ej för svängande fordon.
Genomgående Lspec ska kunna passera en cirkulationsplats med som lägst
utrymmesklass D.

Trafiksäkerhet
Riskanalys ska utföras för korsningspunkter och vägar med spårväg med avseende på
trafiksäkerhet.
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Mindre korsningar
Mindre korsningar ska endast förekomma på en- eller tvåfältsgator.

Sikt i korsning
Se krav i avsnitt 10.1.2.9 Sikt i korsning.

Korsningsvinkel
Se krav i avsnitt 10.1.2.1 Korsningsvinkel.

Lutning
Se krav i avsnitt 10.1.2.2 Lutning (för biltrafik), 9.1.6.6.2 Tvärfall och skevning för
väg med spårväg i blandtrafik och i avskilda kollektivfält och 9.1.6.7.1
Skevningsutjämning för vägar med spårväg i blandtrafik och i avskilda kollektivfält.

Körfälts- och kanalbredder
Se krav i avsnitt 10.1.2.4 Körfälts- och kanalbredder.

Korsningskurvor
Minsta horisontalradie i korsning på gata med spårväg i blandtrafik ska vara 40 meter.
Undantag för radier ned till 25 meter får göras efter godkännande från
spårinnehavaren.
Se krav i avsnitt 10.1.2.6 Korsningskurvor.

Trafiköar och refuger
Se krav i avsnitt 10.1.2.7 Trafiköar och refuger.

Vänstersvängskörfält
Ska inte utföras mellan spår, i övrigt se krav i avsnitt 10.2.1.4 Vänstersvängskörfält.

Vänsterpåsvängskörfält
Ska inte utföras mellan spår, i övrigt se krav i avsnitt 10.2.1.6 Vänsterpåsvängskörfält.

Högersvängskörfält
Se krav i avsnitt 10.2.1.7 Högersvängskörfält.

Sidoområden i korsningar
Se krav i avsnitt 10.2.2.8 Sidoområden.

Cirkulationsplatser
Se krav i avsnitt 10.2.2 Cirkulationsplats (typ D) och 10.3.2 Cirkulationsplats.
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Spårvägstrafik i cirkulationsplatser ska vara signalreglerad mot spårvägen.

Trafiksignalreglerade korsningar
Se krav i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E.

Planskilda korsningar
Se krav i avsnitt 10.2.4 Planskild korsning (F) ej trafikplats, för korsning utan gående
och cykeltrafik och 10.3.4 Planskild korsning (F) mellan bilvägar, ej trafikplats, för
korsningar med gående och cykeltrafik.

Gång- och/eller cykelkorsningar
Se krav i avsnitt 10.3 Korsningar med särskilda åtgärder för GCM
Korsning ska vara tydligt markerad så det framgår var spårområdet börjar.
I anslutning till korsning ska ett vilplan finnas på vardera sida om spårområdet.
Övergångställe och cykelöverfart får inte anordnas i spårområdet. Gång- och
cykelpassager ska inte markeras med vägmarkering i spårområdet.
Springor och håligheter får inte vara bredare än 0,01 m för att inte cykelhjul,
rullstolshjul, kryckor, klackar etc. ska fastna. Undantaget är flänsränna för järnvägsoch spårvagnshjul.
Spårväxlar får inte vara placerade i gång-/cykelkorsningar.

Signalreglerade korsningar
Gång-/cykelkorsning i signalreglerad korsning med spårväg ska vara:
1. Signalreglerad
2. Försedd med ljudsignal

Korsningar utan signalreglering
Behov av skyddsanordningar t.ex. varningsanläggningar och/eller gångfålla ska
utredas från fall till fall efter genomförd riskanalys.
Varningsanläggning ska normalt vara utförd som ljud- och ljussignal (anläggning för
påkallande av särskild uppmärksamhet).
Se avsnitt 10.2.2 Cirkulationsplats (typ D).
Se avsnitt 10.2.4 Planskild korsning (F) ej trafikplats och 10.2.5
Sekundärvägskorsning med dropprefug.
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Hållplatser
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom
områden för andra anläggningar än byggnader ska tillämpas inom detaljplanelagt
område samt på rastplatser och utpekade kollektivtrafikhållplatser.
Samråd med regional kollektivtrafikmyndighet ska genomföras angående hållplatsers
placering och utformning.

Busshållplatser
För val av kollektivtrafikstandard se avsnitt 5.16 Kollektivtrafik.

Hållplatstyper i tätort
Dubbel stopphållplats (timglashållplats)
Enkel stopphållplats
Klackhållplats
Glugghållplats
Körbanehållplats
Fickhållplats
Avskild hållplats
Placering av hållplats i tätort
Vid övergångsställe ska hållplats vara placerad, sett i aktuell körriktning:
1. minst 15,0 m före övergångsställe,
2. minst 5,0 m efter övergångsställe.

Hållplatstyper på landsbygd
Hållplats på landsbygd ska vara utförd som körbanehållplats, vägrenshållplats,
fickhållplats eller avskild hållplats.
För samhällen på landsbygd där vägmiljön är anpassad till VR<60gäller krav för
hållplatser i tätort.
På motorväg och mötesfri motortrafikled ska hållplats vara utförd som avskild
hållplats.
På motorväg och mötesfri motortrafikled ska planskildhet för gående och cyklande till
och från hållplats vara anlagd.
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På mötesfri landsväg ska hållplats vara utförd som fickhållplats eller avskild hållplats.

Körbanehållplats
Körbanehållplats får inte finnas där VR>70.

Vägrenshållplats
Vägrenshållplats får inte anläggas på vägar med vägren <2,0 m.

Fickhållplats
Se avsnitt 11.1.1.6 Fickhållplats.

Avskild hållplats
Se avsnitt 11.1.1.7 Avskild hållplats.

Placering av hållplats på landsbygd
Hållplats i körriktning ska vara väl synlig senast på avståndet 1,5 x stoppsikt för buss,
mätt från ögonhöjd 1,5 m och 2,0 m in från körytekant.

På sträcka längs tvåfältvägar
Vid utfarter och mindre korsningar
Om busshållplats är placerat längs tvåfältsväg eller enfältsväg med VR≤60 ska
vägmärke E22 busshållplats finnas.

Vid korsning längs tvåfältvägar
Hållplats ska vara placerad före eller efter korsning enligt avståndsanvisning i Figur
11.1 till Figur 7.16.
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Figur 11.1 Fickhållplats på primärväg efter korsningstyp A, B och C, med eller
utan högeravsvängskörfält.

Figur 11.2 Fickhållplats på primärväg före korsningstyp A, B och C.

Figur 11.3 Fickhållplats på primärväg före korsning med högeravsvängskörfält.
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Figur 11.4 Fickhållplats på primärväg på den korsningsfria sidan före
trevägskäl med korsningstyp A och B samt i korsningstyp C där bussen
fortsätter längs primärvägen.
Antal körfält a min
i tillfart
(m)
2
3

10
20

Hpl

a min

Spärrlinje

Figur 11.5 Fickhållplats på primärväg på den korsningsfria sidan före
trevägskäl med korsningstyp C. Placeringen gäller även vänstersvängande
buss .

Figur 11.6 Fickhållplats på primärväg före korsningstyp D.
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Figur 11.7 Körbanehållplats på primärväg före korsningstyp A och B.

Figur 11.8 Vägrenshållplats på primärväg före korsningstyp B med
högeravsvängskörfält.

Figur 11.9 Körbanehållplats på sekundärväg efter korsningstyp A.
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Figur 11.10 Fickhållplats på sekundärväg efter korsningstyp A.

Figur 11.11 Fickhållplats på sekundärväg efter korsningstyp B och C.

Figur 11.12 Fickhållplats på sekundärväg efter högeravsvängskörfält.
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Figur 11.13 Körbanehållplats på sekundärväg före korsningstyp B och C.

Figur 11.14 Fickhållplats på sekundärväg före korsningstyp A.

Figur 11.15 Fickhållplats på sekundärväg före korsningstyp B och C.
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Där bussficka är placerad intill korsningskurva ska övergången mellan bussficka och
körbanekant göras enligt principutformning i Figur 11.16 Principutformning av
bussfickas anslutning till korsningskurva. Används även spegelvänt, d.v.s. vid
busshållplats efter korsningskurva.

Figur 11.16 Principutformning av bussfickas anslutning till korsningskurva.
Används även spegelvänt, d.v.s. vid busshållplats efter korsningskurva.
Hållplats ska vara ansluten till gångbana/gångyta.

Placering av fickhållplats på mötesfri väg
Fickhållplats ska vara placerad efter korsning*).
*)

Undantag kan medges efter motivering och Beställaren godkännande.

Fickhållplats ska vara placerad så att det finns möjlighet för gående att korsa vägen i
två etapper via spärrområde, se Figur 11.17 Fickhållplats på mötesfri väg.

Figur 11.17 Fickhållplats på mötesfri väg.

Placering av fickhållplats vid planskild trafikplats och på
ramper
Hållplats vid planskild trafikplats eller på ramper ska utföras som fickhållplats eller
avskild hållplats enligt Figur 11.18.
*)

Undantag för ramp som är förklarad som motorväg då hållplats ska vara av typen
avskild.
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Figur 11.18 Minsta avstånd mellan avfart/påfart och alternativa placeringar av
avskild hållplats.
Hållplats ska vara placerad så att dess in- och utfart inte kan förväxlas med av- och
påfart eller rampavgrening.

Placering av hållplats längs motorväg
Detaljutformning av hållplatser
Dubbel stopphållplats (timglashållplats)
Enkel stopphållplats
Klackhållplats
Glugghållplats
Körbanehållplats
Vägrenshållplats
Fickhållplats
Om fickhållplats finns på enfältigt vägavsnitt på mötesfri väg ska det finnas
accelerationsfält ut från hållplatsen*).
*)

Undantag kan medges efter motivering och Beställaren godkännande.

Avskild hållplats
Utformning av plattformar
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Allmänt
En permanent busshållplats med en eller flera påstigande per dag ska förses med
plattform. Undantag medges om den ligger i
1. utfart eller
2. i mindre korsning.

Detaljutformning av plattformar
Plattform ska utformas enligt Tabell 11.1.
Tabell 11.1 Detaljutformning av plattform
Plattform Plattform Plattform Plattform
typ 1
typ 2
typ 3
typ 4
Plattform utformad med full längd, d.v.s.
minst så lång som aktuell buss.

X

X

X

Plattform ska täcka avståndet mellan
framdörr och bakre dörr inklusive dörrar.
Hårdgjord slät yta
Plattformsbredd ≥ 3,5 m

X
X

X

X

X

X

X

X

Plattformsbredd ≥ 2,25 m

X

Plattformsbredd ≥ 1,5 m
Plattform med ≥ 2,8 m hinderfritt mått från
plattformskant vid dörrar, så att en ramp och
manövrering av mindre utomhusrullstol kan
rymmas

X

X

Plattformshöjd ≥ 0,17 m men max 0,02 m
högre

X

X

X

Plattformshöjd ≥ 0,12 m men max 0,07 m
högre

X

Kontrasterande kantremsa med vita plattor
eller massa, 0,30-0,70 m bred

X

X

Taktilt och visuellt ledstråk vid
påstigningspunkt till väderskydd eller
sittplats, 0,60-0,70 m brett med
ljushetskontrast ≥ 0,40 NCS bestående av
varningsyta av kupolplatta med skuran
kupoler, sinusformad ledyta 0,60-0,70 m bred
och vid behov slät valyta ca 1,0x1,0 m.

X

X

Taktilt och visuellt ledstråk utmed hela
plattformslängden, antingen naturligt eller
konstgjort eller en kombination kopplat till
anslutningsväg till gångnät, med ledyta 0,600,70 m brett med ljushetskontrast ≥ 0,40
NCS bestående av sinusformad ledyta 0,600,70 m bred, slät valyta ca 1,0x1,0 m och
varningsyta av kupolplatta med skuran
kupoler)

X

X

Väderskydd

X

X

X
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Fortsättning på Tabell 11.1

Plattform Plattform Plattform Plattform
typ 1
typ 2
typ 3
typ 4

Ledstråk från väderskydd till längsgående
ledstråk om det längsgående ledstråket inte
är placerat kant i kant med väderskyddets
framsida

X

Ledstråk från bänk till längsgående ledstråk
om det längsgående ledstråket inte är
placerat i bänkens närhet

X

Max 2 % längslutning på anslutningsväg till
gångnät alt. ramp enligt {BFS 2011:5}.

X

X

X

Max 2 % lutning på plattformsytan.*)

X

X

X

Minst 1,8 meter bred gångyta på
anslutningsväg på till gångnät.

X

X

X

Hård och jämn beläggning på gångyta/-bana
till gångnät.

X

X

X

Belysning vid hållplatsområdet om el finns på
plats eller om avstånd till nätägares
anslutningspunkt inte är mer än 199,0 m för
ny elservis mätt fågelvägen.

X

X

X

Bänk med ryggstöd.

X

X

X

Bänk med sitthöjd 0,45-0,50 m över mark.

X

X

X

Bänk med två greppvänliga armstöd 0,70 m
över mark.

X

X

X

Armstöd som når förbi sittytans framkant.

X

X

X

Intill bänken ska det finnas en hårdgjord yta,
minst 1,0 m bred, för rullstol, barnvagn eller
motsvarande.

X

X

X

Belyst tidtabellsinformation som placeras
med skyltens underkant 1,0 m över mark.

X

*) Undantag ska göras med motivering och Beställarens godkännande.

Plattform för busshållplats, typ 1

Figur 11.19 Utformning av plattform typ 1.

X

X

Minst 0,50 m bred anslutningsväg på
gångbana eller vägren till gångnät.

Plattform ska vara utformad enligt Figur 11.19.

X

X
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Plattform för busshållplats, typ 2
Plattform ska vara utformad enligt Figur 11.20.

Figur 11.20 Utformning av plattform typ 2.

Plattform för busshållplats, typ 3
Plattform ska vara utformad enligt Figur 11.21.

Figur 11.21 Utformning av plattform typ 3.

Plattform för busshållplats, typ 4
Plattform ska vara utformad enligt Figur 11.22.

Figur 11.22 Utformning av plattform typ 4.
Om plattformen utrustas med bänk ska en sådan ha ryggstöd och göras med sittbrädan
0,45-0,50 m över mark och ha två armstöd 0,70 m över mark utformade så att de ger
ett gott stöd när personen reser sig upp.

Övrigt
Plattform ska ha ett kantstöd mot gata/väg som möjliggör att buss kan stanna med
dörrarna intill plattform utan att kaross och däck skadas.
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Flyttbar plattform

Spårvagnshållplats
Hållplatstyper
Stopphållplats på gata i blandtrafik
Stopphållplats ska endast vara anlagd vid VR ≤40 km/h.

Separerad hållplats på gata i blandtrafik
Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält
Placering av hållplats
Hållplats ska vara placerad på raksträcka utan vertikalkurvor. Raksträckan ska sträcka
sig minst 15 meter före och efter plattformen.

Principutformning av hållplatser
Hållplats ska vara utformad med hänsyn till framkomlighet för underhållsfordon.
Hållplats ska ha manöverutrymme för rullstol och barnvagn i direkt anslutning till
tillgänglighetsanpassad dörr.
Permanent spårvagnshållplats ska vara försedd med plattform.
Hållplatsens utförande ska följa de krav som ställs i avsnitt 8.6 Gaturummets
gestaltning och möblering.
Hållplats ska vara tillgänglighetsanpassad för minst en dörr för trafikerande spårvagn
och buss i kollektivtrafik.
Hållplats ska vara utrustad med ljushetskontrasterande kantremsa med vita plattor,
0,30-0,70 m bred vid hållplatskant mot spår.
Hållplats ska vara utrustad med taktilt och visuellt ledstråk, 0,30-0,70 m brett, utmed
hela plattformslängden.
Ledytor på och till hållplats ska vara sammankopplade.
Hållplats ska vara utrustad med varningsmarkering vid tillgänglighetsanpassad dörr.
Hållplats ska vara utrustad med varningsmarkering vid övergångställen i anslutning
till hållplats.
Plattform för spårvagn- och busstrafik ska vara utformad så att buss kan stanna med
samtliga dörrar intill plattform utan att kaross och däck skadas.
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Stopphållplats på gata i blandtrafik
Separerad hållplats på gata i blandtrafik
Hållplats ska vara utformad med retardations- och accelerationssträcka så att:
1. Kollektivtrafikfordon inte behöver sänka sin hastighet till lägre än VR-20
km/h innan hållplats.
2. Kollektivtrafikfordon kan accelerera till VR-30 km/h efter hållplats.
Hastighetskrav ska vara uppfyllt när kollektivtrafikfordonets förarhytt är i höjd med
refugspets.

Hållplats på gata med separerade kollektivtrafikkörfält
Utformning av plattform
Allmänt
Plattform ska utgöras av slät hårdgjord yta.
Plattformslängd ska vara anpassat till trafikerande fordonstyp så att alla
tillgänglighetsanpassade dörrar täcks.
Plattformsbredd ska vara dimensionerad för resandeunderlag.
På plattformen ska utrymme för väntande, samt på- och avstigande resenär finnas.
Hela hållplatsen ska vara belyst så information kan läsas och ses men även så personer
på hållplatsen kan känna sig trygga även på natten.

Detaljutformning av plattform
Plattformsbredd ska vara minst 3,5 m.
Plattform ska vara utförd med minst en 2,8 m bred hinderfri yta längs hela
plattformen.
Plattformslängden ska vara 3 meter längre än längden på dimensionerande typfordon.
Plattformsyta ska luta bort från spåren. Resulterande lutning ska ej överstiga 2 %.
Kantstödshöjden ska vara anpassad till angörande spårvagn och buss.
Plattform ska vara utförd med kantstöd mot spår/gata som möjliggör att insteg till
spårvagn blir mindre än 45 mm vid på- och avstigning.
Plattformsområde ska vara belyst med minst 15 lux.
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Detaljutformning av anslutningsväg och övergångställe
Minst 1,2 m bred anslutningsväg på gångbana ska finnas i anslutning till hållplats.
Gångbana ska utgöras av jämn och hårdgjord yta till och från hållplats.
Övergångställe fram till spår ska vara minst 1,2 m breda. Se även kapitel 10.6.9 Gång
och/eller cykelkorsningar.
Det ska finnas manöverutrymme för rullstolar och barnvagnar vid övergångställen i
närheten av spårvagnshållplatser.

Hållplatsutrustning
Ledstråk ska vara sammankopplade med soffa och eventuellt väderskydd.
Minst en soffa med armstöd för både höger och vänster hand ska finnas på
hållplatsområde.
Elektriskt ledande hållplatsutrustning ska vara skyddsjordad mot räl via
genomslagssäkring.
Samtliga objekt ska vara elektriskt sammanhängande så endast en anslutningspunkt
behöver utföras per objekt/utrustning.
Elektrisk utrustning på hållplatser ska skyddas från att kontaktledningens 750 V DC
skadar 220 V AC nätet.
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Rast, information, parkering och vändning
Rastanläggningar
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom
områden för andra anläggningar än byggnader (ALM), ska vara tillämpade
1. inom detaljplanelagt område
2. på rastplats
3. på busshållplats.

Allmänt
Rastficka är detsamma som parkeringsficka.

Placering av rastficka
Rastficka får inte utföras utefter motorväg eller motortrafikled.

Utformning av rastficka
Rastficka ska bestå av en yta för uppställning av fordon i direkt anslutning till väg.
På rastficka ska finnas minst en uppställningsplats för lastbil med släp enligt Figur
12.1.

Figur 12.1 Exempel på rastficka/parkeringsficka.
Sopkärl, eventuell toalett, sittgrupper och informationstavla ska vara placerade så att
de lätt kan nås av rastande.
Sopkärl, eventuell toalett, sittgrupper och informationstavla ska vara placerade så att
de lätt kan nås av för rastanläggningen nödvändiga servicefordon.

Placering av rastplats
Avvägning ska vara gjord mellan behovet att skapa en naturskön rastplats och det
potentiella intrång som rastplatsen kan få i områden med värdefulla natur- eller
kulturmiljöer.
Rastplats ska ha förberedande utmärkning.

Utformning av rastplats
Rastplats infart ska minst vara utformad som för korsning.
Rastplats utfart ska minst vara utformad som för korsning.
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Längs motorväg och motortrafikled ska rastplats infart vara utförd som avfart med
trafikplatsstandard.
Längs motorväg och motortrafikled ska rastplats utfart vara utförd som påfart med
trafikplatsstandard.
I samband med förberedande utmärkning ska namn och avstånd till nästa rastplats vara
utmärkta i förekommande fall.
Visuell och ljudmässig avskärmning ska vara gjord så att trafikanter som ska rasta
hinner uppmärksamma rastplatsen i så god tid att de kan bromsa in med mjuk
inbromsning enligt Krav (TRV 2020:030) VGU, avsnitt 5.3.2 Retardation.
På rastplats ska minst finnas:
1. en vattentoalett*)
2. en sittgrupp,
3. en parkeringsplats för lastbil med släp Lmod, längd 25,5 m,
4. en parkeringsplats för person med rörelsenedsättning i nära anslutning till
toalett sittgrupp och sopbehållare,
5. en behållare för färdsopor,
6. trafikverkets nationella information och trafikinformation,
*)

I undantagsfall torrtoalett efter motivering och Beställarens godkännande

Dimensionerande typfordon för parkeringsplats avsedd för person med
rörelsenedsättning ska vara Lbm, längd 7,0 m.
En sittplats ska kunna användas av person med rullstol med krav enligt {”Riv hindren”
(www.mfd.se)}.
Vid fler sittgrupper än en ska minst två bord vara tillgängliga för person med rullstol.
Toalett ska vara utmärkt med alternativt:
1. Symbol för person med rörelsenedsättning.
2. Skylt för man respektive kvinna.
Behållare för färdsopor ska vara försedd med hölje.
Behållare för färdsopor ska vara anpassad till aktuell kommuns krav.
Trafikverkets grafiska profil ska användas vid utformning av information.
En kortare sammanfattning av rastplatsens information ska finnas översatt till ett eller
flera språk för utländska besökare enligt beslut från respektive region angående vilka
språk som ska användas.
Informationstavla ska vara placerad på sådan höjd att personer som använder rullstol
kan läsa informationen.
Skymmande växtlighet får inte dominera.
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Placering av uppställningsplatser för tung trafik
Uppställningsplats för tung trafik får inte vara utförd som rastficka/parkeringsplats
utefter motorväg och motortrafikled.
Längs motorväg och motortrafikled ska avfart till uppställningsplats för tung trafik
vara utförd med trafikplatsstandard.
Längs motorväg och motortrafikled ska påfart från uppställningsplats för tung trafik
vara utförd med trafikplatsstandard.
Uppställningsplats för tung trafik ska ha förberedande utmärkning.
Uppställningsplats för tung trafik ska vara utmärkt för att tillåta endast fordon över 3,5
ton.

Utformning av uppställningsplatser för tung trafik
Uppställningsplats för tung trafik får inte ha större längslutning än 2,0 %.
Uppställningsplats för tung trafik får inte ha större tvärfall än 2,5 %.
På uppställningsplats för tung trafik ska minst finnas:
1. en vattentoalett*)
2. en sittgrupp,
3. tre parkeringsplatser för lastbil med släp Lmod, längd 25,5 m,
4. en behållare för färdsopor.
*)

I undantagsfall torrtoalett

Toalett ska vara utmärkt med alternativt:
1. Symbol för person med rörelsenedsättning.
2. Skylt för man respektive kvinna.
Behållare för färdsopor ska vara försedd med hölje.
Behållare för färdsopor ska vara anpassad till aktuell kommuns krav.

Nöduppställningsplats
Nöduppställningsplats ska vara utformad enligt Figur 12.2.

Figur 12.2 Utformning av nöduppställningsplats
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Serviceanläggning
Placering av serviceanläggning
Serviceanläggning ska vara placerad så att den kan upptäckas av trafikanter innan de
behöver börja bromsa enligt Krav (TRV 2020:030) VGU, avsnitt 5.3.2 Retardation.
Infart och utfart till serviceanläggning får inte vara placerad så nära korsning mellan
två vägar att de medför kö ut på huvudvägen.

Utformning av serviceanläggning
Serviceanläggnings infart ska minst vara utformad som för korsning
Serviceanläggnings utfart ska minst vara utformad som för korsning.
Längs motorväg och motortrafikled ska serviceanläggnings infart vara utförd som
avfart med trafikplatsstandard.
Längs motorväg och motortrafikled ska serviceanläggnings utfart vara utförd som
påfart med trafikplatsstandard.
Serviceanläggnings utrustning (t.ex. bensinpumpar vid bensinstationer, lastkajer vid
terminalanläggningar, etc.) ska vara placerade på sådant avstånd från infart att
köbildning inte uppstår på väg respektive på avfartsramp.
Serviceanläggnings utformning får inte medföra att trafiksäkerheten minskar på grund
av att trafikanter blir distraherade av reklamskyltar, bländande ljus etc.
Serviceanläggnings utmärkning får inte medföra att trafiksäkerheten minskar på grund
av att trafikanter blir distraherade av reklamskyltar, bländande ljus etc.

Informationsplats
Placering av informationsplats
Informationsplats ska vara placerad före i körriktningen det område som
informationen omfattar.

Utformning av informationsplats
På informationsplats ska det finnas minst en uppställningsplats för lastbil med släp, se
Figur 12.3.
Informationsplats ska vara utmärkt med märket H1, Informationsplats.
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Figur 12.3 Minsta krav på informationsplats.

Parkeringar
Bilparkering
Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska anordnas vid viktiga målpunkter.

Placering (inkl. parkeringsplats för rörelsehindrade)
Gestaltnings- och landskapsinpassning ska ingå i beslutsunderlaget för placering och
utformning av uppställningsplats/parkeringsplats.
Tillfarterna ska vara väl synliga från ankommande körfält på ett avstånd av minst 1,5
gånger den stoppsikt som motsvaras av vägens referenshastighet.

Utformning (inkl. parkeringsplats för rörelsehindrade)
Maximal resulterande lutning ska vara 5 %.
Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder ska utformas så att de kan användas
av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder ska inte ha en resulterande lutning på
mer än 0,5 – 2 %.
Där parkeringsplatser för personer med rörelsehinder finns, ska minst en plats
utformas så att den medger att rullstolen, med ramp eller lift, tas in från sidan av ett
fordon.
Parkeringsplatser för personer med rörelsehinder ska placeras inom 25,0 meter från
entréer som är tillgängliga.
Gångväg mellan parkeringsplats och entré ska kunna användas av personer med
funktionsnedsättning.
Gångväg mellan plats för på- och avstigning och entré ska kunna användas av
personer med funktionsnedsättning.
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Trottoarkanter och liknande kanter inom gångytor ska utjämnas med ramp till 0-nivå,
utjämning till 0-nivå får inte ha större lutning än 1:12 och ska minst ha en bredd av
0,9–1,0 meter.
Markbeläggningen i såväl gångväg som p-plats ska vara fast, jämn och halkfri.
Breddbehovet för uppställningsfält ska styras av
1. vilka fordon som ska rymmas,
2. behov av utrymme för att öppna bildörrar mot
a. trafik i angränsande körfält,
b. cykelfält,
c. GCM-bana.

Tvärställd parkering
Parkerings- och angöringsytor ska minst uppfylla mått enligt Figur 12.4 till Figur 12.6,
beroende på parkeringsvinkeln.

Figur 12.4 Tvärparkering vinkelrätt mot körbanan

Figur 12.5 Snedparkering 75 respektive 60 grader mot körbanan

Figur 12.6 Snedparkering 45 resp. 30 grader mot körbanan

Parkering för motorcykel
Placering
Parkering ska placeras nära målpunkten.
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Utformning
Motorcykelparkering ska utformas för dimensionerande fordonstyp.

Cykel- och mopedparkering
Placering
Cykel-/mopedställ ska placeras nära målpunkten.
Cykel-/mopedställ inklusive parkerade cyklar och mopeder ska placeras utanför
gångyta och cykelbana.

Utformning
Cykel- och mopedparkering ska utformas för dimensionerande fordonstyp.

Vändplatser
Vändplats vid återvändsgata
Renhållningsfordon ska kunna komma fram för att tömma soptunnor och ansluta till
sopsugar.
Vid återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för minst
normallastbil, Lbn. Efter Beställarens godkännande kan vändplatsen dimensioneras för
sopbil, LOS.
Backning ska inte förekomma, annat än i undantagsfall och det ska bedömas från fall
till fall och godkännas av Beställaren.
Denna bedömning ska göras i form av en särskild utredning.

Vändslinga för buss
Bussvändslingor ska dimensioneras för dimensionerande busstyp.
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13

Ledning, styrning och reglering
Vägmärken och andra anordningar
Vägutrustningsplaner med tillhörande dokument
Placering av samt storlekar på vägmärken
Placering av vägmärken
Förutsättning
Avsnittet behandlar placering av andra vägmärken än lokaliseringsmärken.
För märken som kräver LTF-beslut och föreskrift ska märkena placeras enligt beslutet.
Vid val av placering av vägmärken ska synbarheten och läsbarheten av märkena vara
avgörande.
Detaljplacering ska ske på plats med hänsyn till de lokala förutsättningarna.
Vägmärken ska vinklas så att de inte bländar trafikanterna.
Stolpe till vägmärken inom säkerhetszonen ska vara av eftergivlig typ eller placerad
bakom räcke.
Stolpe till vägmärke ska placeras minst 0,8 m från cykelbanas kant.

Generella aspekter
Efter montering av vägmärke får inte stolpens avvikelse från vertikallinjen överstiga
1°.
För att undvika bländning ska lokaliseringsmärken vinklas ca 5˚ från vägen.

Figur 13.1 Lokaliseringsmärkes vinkling från vägen
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Storlek på vägmärken
Andra vägmärken än lokaliseringsmärken
Följande storlekar ska användas för andra vägmärken än lokaliseringsmärken om inte
annat anges vid respektive märke.
Tabell 13.1 Vägmärkens storlek
Vägtyp

Storlek

Motorväg, motortrafikled, och annan väg med minst 2 körfält i
båda riktningarna. Väg med hastighetsgräns 100 km/h eller
högre

Stor

Övrig väg

Normal

Gata VR30, VR40 i trånga lägen. GCM-bana

Liten

Undantag kan göras för vägmärken som placeras mellan körfält på annan väg än
motorväg, då storleken kan vara normal.

Lokaliseringsmärken och upplysningsmärke J2
Följande textstorlekar ska användas vid lokaliseringsmärken för vägvisning.
Tabell 13.2 Lokaliseringsmärkens storlek

*)

Vägtyp

Storlek

1. Motorväg, motortrafikled med hastighetsgräns 100 km/h eller
högre

Stor

2. Motorväg, motortrafikled med högsta tillåtna hastighetsgräns 90
km/h eller lägre

Normal

3. Övriga vägar och gator med högsta tillåtna hastighet 80 km/h
eller högre

Normal

4. Övriga vägar och gator*)

Liten

Undantag i trånga miljöer med korta siktsträckor då även mycket liten text får användas.

Retroreflexmaterial till vägmärken och andra anordningar
Retroreflexmaterial till vägmärken
Retroreflexmaterial till permanenta vägmärken ska väljas enligt Tabell 13.3 som avser
såväl fasta vägmärken som omställbara vägmärken av kontinuerlig typ (obrutna
märkesbilder/tecken, tunna spalter kan förekomma).

KRAV

266(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Tabell 13.3 Retroreflexmaterial till vägmärken, beteckningar enligt
{Vägmärkesförordning (SFS 2007:90)}, samt Krav (TRV 2020:030) VGU
Miljö
Ingen eller svag
belysning utan allvarligt
störande externa
ljuskällor
Vägmärke

Alla utom
nedanstående b)
Lokaliseringsmärke F1-15,
F21 – F33, G1 –
G10, H1 – H27
B1, B2, D2

Vägbelysning av god
kvalitet alternativt med
allvarligt störande externa
ljuskällor

Placering

MV, MML,
MLV a)

Övrig väg
på
landsbygd

MV, MML,
MLV a)

Övrig väg
på
landsbygd

Mark

RA2

RA2

RA2

RA2

Portal

RA3B

RA2

RA3B + ev.
belyst

RA3B

Mark

RA2

RA2

RA2

RA2

Portal

RA3B

RA3B

RA3B + ev.
belyst

RA3B

RA3B

RA3B

RA3B

RA3B

A36, A38, A39

RA3B

RA3B

B3

RA2

RA3B

RA2

RA2

X8
c)

F34-F38
a)
b)

c)

Till denna grupp räknas även andra vägar med hastighetsbegränsning 100 km/h eller däröver.
För märke E15 och F16 – F20 med tillhörande tilläggstavlor T1 – T2 får inte reflexmaterialets deklarerade
retroreflektionskoefficient, mätt i geometrin β=5⁰ och α=0,33⁰, överskrida 270 cd/lux/m2
Undantag: Märke F34 – F38, Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik, utförs med icke
reflekterande ytskikt och omfattas inte av dessa krav.

För märke E15 och F16 – F20 med tillhörande tilläggstavlor T1 – T2 får inte
retroreflexmaterialets deklarerade retroreflektionskoefficient, mätt i geometrin β=5⁰
och α=0,33⁰, överskrida 270 cd/lux/m2.
Icke reflekterande svart ska uppfylla krav för klass NR1 för dagslyskromaticitet och
luminansfaktorer enligt {SS EN 12899-1}, NR1.

Reflexmaterial till andra anordningar
Reflex till avstängningsanordning X7, bom, inklusive eventuell hängreflex, ska vara
röd eller gul och av klassen RA3B.
Reflex till stolpe för märke A36, A38 eller A39 ska vara röd eller gul och av klassen
RA3B.
Reflexband till bakgrundsskärm till signal ska vara vitt och av klass RA2.

Vägmärken och deras inpassning i väg- och gatumiljön
När vägmärkets funktion är beaktad ska placering och vägmärkesbärare väljas med
hänsyn till landskap, stadsbild, topografi, vegetation och skala.
Vägmärken får inte skymma andra trafiksäkerhetsinrättningar som exempelvis
trafiksignaler.
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Där två vägmärken placeras tillsammans enligt figuren ska hastighetsmärkena sättas
på samma höjd.

Figur 13.2 Hastighetsmärken på samma höjd över körbanan
Märkena B1 Väjningsplikt och B2 Stopp får inte sättas i båge.

Figur 13.3 Vägmärkesbåge
Om vägmärkesbåge placeras närmare körbana än 0,5 m ska den fysiska utformningen
anpassas så att placeringen inte medför försämrad trafiksäkerhet.
Om vägmärkesbåge placeras närmare körbana än 0,5 m ska minst benet närmast
körbanan förses med reflexrör.
Vägmärkesbågen ska följa vägmärkets utformning.

Varningsmärken
Varningsmärke ska inte sättas upp om man kan se faran tidigare än märket, om inget
annat framgår på annat ställe.

Placering av varningsmärken
Det exakta avståndet till fara ska bestämmas av landskapets utseende.
Märke ska synas utan att störa.
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Siktavstånd
Tilläggstavlor
Övrigt
Enskilda varningsmärken
A26 Varning för tunnel

Märke A26 ska användas för att varna för tunnel där fara kan föreligga på grund av
ändring i ljusförhållanden eller väglag.
Vid tunnel som är längre än 500 meter ska märke E26 Tunnel användas istället för
A26.
A38 Avstånd till plankorsning

Märke A38 Avstånd till plankorsning som inte används tillsammans med märke
A35 Varning för järnvägskorsning med bommar, A36 Varning för järnvägskorsning
utan bommar eller A37 Varning för korsning med spårväg utan bommar, ska placeras
med underkanten 0,5-1,0 meter över körbanan.
Om märke A38 även sätts upp till vänster om vägen ska strecken luta åt höger.

Väjningspliktsmärken
Enskilda väjningspliktsmärken
B1 Väjningsplikt

Märket ska placeras så nära förlängningen av vägmarkering M14 Väjningslinje som
möjligt.
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B2 Stopplikt

Märket ska placeras så nära förlängningen av vägmarkering M13 Stopplinje som
möjligt.
B4 Huvudled

När en väg beslutas vara huvudled genom lokala trafikföreskrifter ska anslutande
vägar märkas ut med väjningsplikt, märke B1, om det inte finns en lokal
trafikföreskrift om stopplikt, då märke B2 gäller.
Huvudled ska övervägas på funktionellt prioriterade stråk.
Enstaka korsning ska inte regleras med huvudled. Huvudled får inte tillämpas för
sträcka som är beslutad som motorväg eller motortrafikled.
B6 Väjningsplikt mot mötande trafik och B7 Mötande trafik har väjningsplikt

Märke B6 och B7 ska alltid användas tillsammans.
Märke B6 och B7 ska endast användas när fordonsförarna kan överblicka sträckan
även vid mörker.
Märkena ska inte användas om de generella väjningspliktsreglerna gäller och om det
tydligt framgår vem som har väjningsplikt.
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Förbudsmärken
Tillämpning
Placering av förbudsmärken
Tilläggstavlor
Placering av tilläggstavlor
Enskilda förbudsmärken
C1 Förbud mot infart med fordon

Märke C1 får inte användas med tilläggstavlor.

C15 Förbud mot gångtrafik

Märke C15 ska inte användas tillsammans med vägmärke E1 (Motorväg) eller E3
(Motortrafikled), då förbud mot gångtrafik ändå följer av dessa märken.
Märke C15 får inte användas med tilläggstavla.
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C17 Begränsad fordonshöjd

För märke C17 ska den fria höjden:
1. mätas vid barmark,
2. avrundas nedåt till närmast 10-tal centimeter,
3. ske vinkelrätt från körbanan,
4. ha en säkerhetsmarginal motsvarande vad som behövs med hänsyn till
uppfrysning, snöbeläggningstjocklek och så vidare, vanligtvis 0,10 meter,
5. ha en extra marginal på 0,05-0,15 m vid små konkava vertikalradier avhängigt
dimensionerande stora fordon,
6. anges på märke C17.
Om den angivna fria höjden inte gäller för vägens hela körbara bredd ska utmärkning
göras enligt Figur 13.4.

Figur 13.4 Exempel på utmärkning med märke C17 vid låg bro
Förberedande upplysning om begränsad fordonshöjd ska ges inför närmaste lämpliga
omledningsväg.
C18 Begränsad fordonslängd
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Har förbud angående fordonslängd meddelats genom märke C18 på genomgående väg
ska förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
C20 Begränsad bruttovikt på fordon

Har förbud angående bruttovikt meddelats genom märke C20 på genomgående väg
ska förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Har förbud angående bruttovikt meddelats genom märke C21 på genomgående väg
ska förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
C22 Bärighetsklass

Har förbud angående bärighetsklass meddelats genom märke C22 på genomgående
väg ska förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga
omledningsväg.
C23 Begränsat axeltryck

Har förbud angående axeltryck meddelats genom märke C23 på genomgående väg ska
förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
C24 Begränsat boggitryck
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Har förbud angående boggitryck meddelats genom märke C24 på genomgående väg
ska förberedande upplysning om detta ges inför närmaste lämpliga omledningsväg.
C25 Förbud mot sväng i korsning

Märke C25 ska sättas upp vid vägkorsningar eller utfarter från eller infarter till
parkeringsplatser, fastigheter, bensinstationer eller andra liknande områden i
anslutning till vägen där sväng (oftast vänstersväng) inte är möjlig på grund av vägens
utformning, eller där svängande trafik inte är lämpligt av trafiksäkerhetsskäl.
C26 Förbud mot U-sväng

Märke C26 ska sättas upp där U-sväng inte är tillåten på grund av vägens utformning
eller där U-svängande trafik inte är lämpligt av trafiksäkerhetsskäl.
C28 Slut på förbud mot omkörning

Märke C28 ska sättas upp där sträcka med omkörningsförbud utmärkt med vägmärke
C27 upphör.
Märke C28 får inte användas med tilläggstavla.
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C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Märke C30 ska sättas upp där sträcka med förbud mot omkörning med tung lastbil
med vägmärke C29 upphör.
Märke C30 får inte användas med tilläggstavla.
C31 Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåtna hastighet ska alltid märkas
ut.
För varierande högsta tillåtna hastighet gäller:
1. Undantag från utmärkningskravet på båda sidor om vägen kan göras när
sträcka med varierande hastighet börjar. Utmärkning med omställbart märke
C31 enbart på höger sida kan göras på plats med ett körfält i färdriktningen
och vänstersvängskörfält.
2. På sträcka med högersvängskörfält, avfartsväg eller retardationsfält ska
märket sättas upp på båda sidor om vägen.
3. På plats med ett körfält i färdriktningen behöver inte märket sättas upp på
vänster sida av vägen. Detta gäller både märke som anger ändrad högsta
tillåten hastighet och märke som är upprepningsmärke.
4. Om märke C31 enbart sätts upp på höger sida av vägen ska storlek stor
användas.
5. Minskar den högsta tillåtna hastigheten med mer än 20 km/h i ett steg ska
storlek stor användas.
6. I övriga fall kan storlek normal med diameter 0,60 m användas, t.ex. på påfart
till motorväg, detta då lysande märke har bättre upptäckbarhet än märken av
plåt.
7. Om märket sätts upp över körbanan gäller den endast det körfält som den har
placerats över. Märket gäller även vägrenen intill det körfält märket är
placerat över. Om vägen har två eller flera körfält i färdriktningen ska märken
sättas upp över varje körfält.
8. Efter korsning behöver inte märke som anger varierande högsta hastighet
sättas upp om annan hastighetsbegränsning satts upp högst 200 meter efter
korsningen.
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Figur 13.5 Måttet i illustrationen från tangeringspunkten, TP, avser höger
färdriktning
C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Märket ska endast användas efter sträcka med nedsatt tillåten hastighet på grund av
vägarbete, skada eller risk för skada på vägen.
Märket får inte användas med tilläggstavla.
C33 Stopp vid tull

Märket ska sättas upp vid rikets gränsstationer där tullklarering finns, till exempel vid
fasta gränsövergångar, färjeterminaler med internationell trafik eller flygplatser.
Märket får inte användas med tilläggstavla.
C34 Stopp av angiven anledning

Märket ska sättas upp vid korsningar med stopplikt eller signalreglering där behov
finns att stoppet sker på annan plats än direkt invid signalanläggningen, eller i vissa
fall stopplinjen, till exempel där stannande trafik kan utgöra ett hinder för svängande
trafik i korsningen.
Märket ska förses med anledningen till varför stoppet ska ske där märket finns uppsatt.
Vid signalreglerad korsning ska texten ”Signal” stå under strecket.
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C35 Förbud mot att parkera fordon

Om märket är infogat i områdesmärke E20 som generell områdesbestämmelse ska
området slutmärkas med vägmärke E21.
I de fall förbud mot att parkera föreskrivits i särskilt anlagda vändplatser ska
vägmärke C42 istället användas.
C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

Om märket är infogat i områdesmärke E20 som generell områdesbestämmelse ska
området slutmärkas med vägmärke E21.
I de fall förbud mot att stanna och parkera föreskrivits i särskilt anlagda vändplatser
ska vägmärke C42 istället användas.
C40 Ändamålsplats

Märket sätts upp för att märka ut en ändamålsplats enligt lokal trafikföreskrift.
Vägmärke C35 får inte infogas i vägmärket istället för vägmärke C39.
C41 Slut på ändamålsplats

Märket ska sättas upp där ändamålsplats utmärkt med vägmärke C40 upphör.
Märket får inte användas med tilläggstavla.
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C42 Vändplats

Märket sätts upp för att märka ut en vändplats enligt lokal trafikföreskrift.
Märket ska användas för att märka ut förbud att stanna och parkera, alternativt att bara
parkera, i särskilt anlagda vändplatser.
Märket får inte användas med tilläggstavla.
C43 Slut på vändplats

Märket ska sättas upp där vändplats utmärkt med vägmärke C42 upphör.
Märket får inte användas med tilläggstavla.
C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II får
inte beslutas för det statliga vägnätet.
Har förbud meddelats på genomgående väg ska förberedande upplysning om detta ges
inför närmaste lämpliga omledningsväg.
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Anvisningsmärken
E19 Parkering

Parkeringsficka ska märkas ut med märke E19 Parkering, som placeras enligt Figur
13.6.

Figur 13.6 Exempel på utmärkning av parkeringsficka

Lokaliseringsmärken för vägvisning
Planering
Vägvisning ska bygga på en vägvisningsplan.
Vägvisningsplan ska utgå från Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för
riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499, Trafikverkets vägvisningsplaner
för vägar i nummergruppen över 500 samt i övrigt de mål som Beställaren anger.
Presentationen av vägvisningmål ska ske på ett enhetligt, konsekvent och lätt
uppfattbart sätt.
Mängden information ska begränsas och presentationen i en vägvisningskedja ska ske
på ett likartat sätt.
Vägvisningsmål som återkommer längs en väg ska arrangeras på samma sätt hela
tiden.
Vägnummer och ort som hör ihop ska placeras tillsammans och på ett konsekvent sätt
– vägnumret först och sedan orten.
Sortering av angivelser ska ske så att läsningen underlättas till exempel att vägnummer
anges i nummerordning.
Varje påbörjat vägvisningsmål ska följas upp i vägvalspunkter fram till målet.
All geografisk vägvisning ska kvitteras med ett platsmärke. Centrum behöver inte
märkas ut om det klart och tydligt framgår att trafikanterna kommer till centrum.
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Vägvisningsprinciper
Vägvisning enligt Transportstyrelsens vägvisningsplan ska bygga på den så kallade
fjärrortsprincipen, vilket innebär att vägvisning längs en väg ska ske till vägens
ändpunkt eller den ort som ligger närmast ändpunkten enligt de definierade fjärrorter
som återges i föreskrift.
Fjärrort ska finnas genomgående i alla angivelser längs vägen.
Till fjärrorten ska adderas eventuella knutpunkter, som normalt är större orter längs
vägen där en eller flera viktigare vägar ansluter.
På lokaliseringsmärken ska också visas närort, vilket normalt är nästa ort man kommer
att passera längs vägen.
Vägvisning ska fullföljas vilket innebär att vägvisningsplanen för ett projekt kan ha ett
större influensområde än själva projektet.
Influensvägvisningen ska ingå i projektet.
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Figur 13.7 Principer för användning av begreppen fjärrort, knutpunkt och
närort i vägvisningen

Placering av lokaliseringsmärken
Märken ska sättas på sådan höjd eller på sådant sätt att de inte skymmer sikten för
trafik på korsande vägar, se avsnitt 10.1.2.9 Sikt i korsning.
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Utformning av lokaliseringsmärken
Teckensnitt
Teckensnittet Tratex ska användas för vägmärken.
Vid versalgemen text (versal begynnelsebokstav och resten gemener) ska Tratexsvart
eller Tratexvit användas.
Vid versal text ska TRATEXPOSVERSAL eller TRATEXNEGVERSAL användas.

Utseende, språkbruk och förkortningar
Texter i samma montage ska ha samma textstorlek.
Angivelser på olika märken monterade intill varandra ska utföras med samma
textstorlek. Undantag kan dock medges av Beställaren. Motiv kan vara att en
rubriktext ibland bör vara större än övrig text eller att vägnummer ska framträda extra
tydligt.
Ortnamn som slutar på konsonant (utom s, x eller z) ska ha s i genitiv: Järpens station,
Lindesbergs kommun, Vendels kyrka.
I svenska ortnamn får apostrof inte användas. För minoritetsspråk kan andra regler
gälla.
Väderstreck ska anges med ett versalt tecken (S, Ö, N resp. V).

Vägvisning till områden
Vid bedömning av hur vägvisning till områden ska ske ska man utgå från om området
är ett lokalt område (stadsdel) enligt planbestämmelserna och då även vilken typ av
område. De kan vara industriområde, handelsområde osv. Vägvisningen sker då med
versaler ”INDUSTRIBYN”, samt även med lokaliseringsmärke för upplysning om
allmänna inrättningar om de finns, t.ex. G5 Industriområde, G10 Handelsområde o.s.v.
Om en hamn är ett industriområde ska det märkas ut med symbol G5 och versaler
HAMN eller ”X-HAMNEN” om man vill ange namnet. Om hamnen däremot att
betrakta som en anläggning för lastning och lossning av personer eller gods ska det
betraktas som en anläggning och märkas ut med versalgemen text ”Y-hamnen”.
Universitetsområden ska vägvisas till det som området/stadsdelen heter:
”UNIVERSITETET”, ”CAMPUS” o.s.v., men inom området vägvisas de respektive
delarna med versalgemen ”Astad universitet”, ”Komvux” m.m. Universitet som är en
inrättning och ligger i stadsdel med annat namn, oavsett om denna är vägvisad eller ej,
vägvisas ”Universitet”.

Symboler
Fristående symbolmärken anger lämplig väg eller förbifart för angivet fordonsslag
eller trafikantgrupp. Sådana märken ska ha tilläggstavla som anger riktningen.
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Riktningspilar
Riktningsangivelse av olika typ, exempelvis vägvisare och märke med tilläggstavla
med pil, ska inte förekomma i samma uppställning.
Sätts körfältsvägvisare upp efter varandra med anvisningar som avser samma vägval
ska, om märkena satts upp över samma körfält, pilarna ha den inbördes ordning som
anges nedan.

Figur 13.8 Riktningsangivelse före delning. Figuren visar förhållandet då
vävningssträckan är kort

Färgsättning
Vägvisning mot samma riktning ska sättas upp i följande ordning uppifrån och ner;
Vägvisning för allmän väg (blå eller grön botten), vägvisning för enskild väg (gul
botten), vägvisning till lokalt mål (vit botten), vägvisning till turistiskt intressant mål
(brun botten) och vägvisning till inrättning (vit botten). Därefter rangordnas
vägvisningen så att det mål som är längst bort kommer överst.
Geografisk vägvisning ska ha samma färg som vägtypens bottenfärg, medan färgen på
inrättnings- och servicevägvisning alltid är vit..

Tillämpning
Vägvisning till serviceanläggningar
Infogade plattor
Vägvisning till inrättning ska placeras under lokala mål oavsett var inrättningen är
belägen i förhållande till de lokala målen.
Symbolerna för serviceanläggningarna ska placeras framför de vägvisningsmål där
inrättningarna är belägna. Undantag görs om symbolerna grupperas tillsammans för att
åstadkomma mindre skyltyta.
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Tätort
Enskilda lokaliseringsmärken
F1 Orienteringstavla

Förberedande vägvisning ska sättas upp utmed riksvägar i korsning med allmän väg,
där primära länsvägar korsar varandra och i övrigt där andelen svängande trafik är
stor.
Angivelser för svängande riktning på orienteringstavla ska alltid återfinnas på
körfältsvägvisare, tabellvägvisare eller vägvisare framme i korsningen.
På orienteringstavlan visas en schematisk bild av korsningen där vägarna normalt
anges med räta vinklar, men om vägarna ansluter i en korsning på ett sätt som gör det
uppenbart olämpligt att använda räta vinklar ska utformningen anpassas till faktiska
förhållanden på platsen.
F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

Märke F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning får inte sättas upp om det
inte finns en särskild väg för vänstersvängande trafik; det innebär att den ”särskilda
vägen” måste vara fysiskt avskild med markområde, remsa, uppbyggd refug eller
motsvarande; enbart vägmarkering i form av spärrområde eller heldragen linje är inte
tillräckligt för att det ska anses vara en särskild väg.
Märke F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning får inte sättas upp om inte
förbud mot vänstersväng meddelats i LTF och utmärkts med märke C25.
Utmärkning med märke F2 ska normalt göras enligt nedanstående figurer.
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Figur 13.9 Exempel på utmärkning av korsning med vänstersvängförbud med
utbyggd ögla.

Figur 13.10 Exempel på utmärkning av korsning med vänstersvängsförbud till
enskild väg på 2+1 väg (eller 1+1 väg).
Om en särskild väg för vänstersvängande trafik har byggts där det även går en väg till
höger får inte F2 användas, utan utmärkning ska ske på följande sätt.
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Figur 13.11 Exempel på utmärkning av korsning med vänstersvängsförbud där
det även finns en anslutning till höger.
Utmärkning av korsningar med enskild väg där vänstersväng inte bör tillåtas och där
det inte finns utrymme eller ekonomiska möjligheter att anordna körfält för
vänstersvängande trafik, ögla eller väntficka till höger, ska ske enligt Figur 13.12.

Figur 13.12 Exempel på utmärkning av korsning med vänstersvängsförbud där
vändmöjligheter anordnats på korsande väg.
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F3 Tabellorienteringstavla

Märke F3 får inte användas som förberedande upplysning om förskjuten korsning, då
märkesbilden vid sådan korsning kan ge en missvisande bild av korsningens
utformning; om förberedande upplysning behövs i de fallen ska märke F1
orienteringstavla användas.
Samtliga färdriktningar i korsningen ska anges.
Då märke F3 sätts upp på vägar med nummer lägre än 500 ska vägnumret anges för
riktningen rakt fram, medan på vägar med nummer över 500 anges enbart pil för
riktning rakt fram.
Riktningarna ska visas i ordningen nedan.

Märke F3 på väg med
nummer lägre än 500.

Märke F3 på väg med
nummer högre än 500.

Om märke F3 används som förberedande upplysning om cirkulationsplats eller droppe
ska pilarna utformas enligt exemplet nedan.
Märke F3 ska ha med avståndet från märket till korsningen.
Delen med avståndsangivelse ska ha samma färgsättning som översta angivelsen på
märket.
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Utformning av pilar då märke
F3 sätts upp före en
cirkulationsplats eller droppe.

Färg på avståndsangivelse till
F3.

F4 Avfartsorienteringstavla

Märke F4 Avfartsorienteringstavla, ska sättas upp före särskilt anordnad avfartsväg till
höger på motorväg, motortrafikled eller annan väg med liknande utformning.
Märket får inte sättas upp om vägen har fler än två körfält i ena färdriktningen eller
om det högra körfältet svänger och fortsätter som egen väg.
Avfartsvägvisningen ska bestå av märkena F4 Avfartsorienteringstavla och F7
Avfartsvisare eller F8 Körfältsvägvisare.
F5 Vägvisare

I korsning som föregåtts av förberedande upplysning och där vägvisning sker med
vägvisare ska de angivelser som upptagits på den förberedande upplysningen anges på
vägvisare i korsningen.
Sätts flera vägvisare upp över varandra ska kanten mot vägen vara jämn.
Om vänster- och högervisande vägvisare sätts upp bredvid varandra ska kanten mellan
uppsättningarna vara jämn.
Märke F5 vägvisare ska vara uppsatt i anslutning till en korsning så nära korsningen
som möjligt, max 10,0 m från denna.
Vägvisare till mål som ligger längre än 500 m från korsningen ska innehålla avstånd,
vilket anges i hela kilometer korrekt avrundat.
Om vägnummer är infogat i märket ska inte avstånd till ort anges; i de fallen ska
avståndet anges på märke F13 Avståndstavla efter korsningen.
Vägvisning till vänster ska placeras över vägvisning till höger.
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F6 Tabellvägvisare

Märke F6 Tabellvägvisare ska användas i de fall det inte är lämpligt att sätta
vägvisare.
När märke F6 har använts ska märke F13 avståndstavla sättas upp på anslutande
allmänna vägar efter korsningen på landsbygd. Detta gäller inte inrättningsvägvisning.
I korsningar med särskilda körfält för svängande trafik ska märke F6 användas.
F7 Avfartsvisare

Har förberedande upplysning getts med märke F4 Avfartsorienteringstavla ska samma
mål anges på märke F7 Avfartsvisare.
Märket får inte sättas upp om vägen har mer än två körfält i färdriktningen eller om
det högra körfältet svänger och fortsätter som egen väg.
Märket ska användas endast i markmontage.
Märket ska placeras vid den sektion där avfartsväg börjar till höger.
F8 Körfältsvägvisare

Märke F8 Körfältsvägvisare ska sättas upp med underkant lägst 5,5 meter över
vägbanan.
För ett körfält, s.k. enfältig utformning, ska pilen placeras vid märkets sida.
För flerfältig utformning ska pilarna centreras över körfältens centrumlinjer.
I första hand ska märket centreras över körfältet, men är märkeslängden större än
körfältsbredden placeras märket enligt följande:
1. Vänstervisande: märkets högra kant placeras över körfältets högra
begränsning.
2. Rakt framvisande eller högervisande: märkets vänstra kant placeras över
körfältets vänstra begränsning.
Textstorleken ska vara minst normal.
Vid hastighetsbegränsning 80 kilometer i timmen eller högre ska textstorleken vara
minst stor. Avsteg får ske efter beslut av Beställare
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Figur 13.13 och Figur 13.14 visar exempel på sådana vägutformningar där märke F8
Körfältsvägvisare ska användas och märke F4 och F7 alltså inte får sättas upp.

Figur 13.13 Väg som har mer än två körfält i färdriktningen ska märkas ut med
körfältsvägvisare

Figur 13.14 Väg där det högra körfältet svänger och fortsätter som egen väg
(split) ska märkas ut med körfältsvägvisare.
F9 Samlingsmärke för vägvisning

Om märke F9 sätts i portal ska minst textstorlek normal användas.
Någon annan tilläggstavla än avstånd får inte förekomma till märke F9.
De vägvisningsmål som anges inom klammern ska vara utmärkta eller vägvisade på
den väg eller gata som leder mot det mål som anges under klammern; antingen ska
målen ligga längs den väg eller gata som är det gemensamma vägvalet eller så ska
vägvisning ut till målen ges om de inte ligger längs vägen.
Då trafikplatsnummer anges under klammern ska målen som anges inom klammern
återfinnas i vägvisningen direkt vid avfartens slut.
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F10 Platsmärke

Det ortnamn som anges på märke F10 ska överensstämma med vad som anges i
Lantmäteriets ortnamnsregister.
God ortnamnssed ska iakttas.
Namnsättning av trafikplats och cirkulationsplats ska beslutas av Beställaren.
F11 Vägnamn

Namnsättning med vägnamn ska beslutas av Beställaren.
Vid namnsättning av en led som består av flera vägar och gator ska dessa vara
sammanhängande.
Innan vägar/leder märks ut med märke F11 ska information om vägen/leden finnas i
form av broschyrer, kartor, informationstavlor eller liknande; ansvaret för sådan
information vilar på den som ansöker om utmärkningen.
Märke F11 ska ha versalgemen text oavsett på vilken vägkategori märket satts upp.
Symbol får inte förekomma på märket.
När märket infogas i avståndstavla ska det inte ha någon bård.
Märke F11 ska sättas upp fristående och åtskild från andra lokaliseringsmärken för
vägvisning med undantag för de fall då märket infogas i märke F13 avståndstavla;
vägnamnet ska då anges på vit platta under orterna.

Exempel på vägnamn infogat i F13 avståndstavla.

Exempel på märke F11 med tilläggstavla T12.
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F12 Vattendrag

Det namn som anges på märke F12 ska överensstämma med vad som anges i
Lantmäteriets ortnamnsregister.
F13 Avståndstavla

Märke F13 ska sättas upp efter en korsning eller trafikplats där ingen information om
avstånd angetts.
På märke F13 Avståndstavla, ska det längst bort belägna målet anges överst och sedan
i fallande avståndsordning med det närmast belägna målet anges underst.
F14 Vägnummer

Vägnummer lägre än 500 ska märkas ut längs hela sträckan mellan de platser som
anges för vägen i TSFS Vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100-499.
Vägnummer med undernummer (t ex E6.11) får inte anges på vägmärken.
Om samma väg har flera vägnummer ska de placeras i stigande nummerordning med
eventuella Europavägnummer först.Detta gäller oavsett om det finns intermittent bård
eller ej.
F15 Omledning

Permanent omledningsväg ska märkas ut med huvudvägens vägnummer med märken
F15 med blå text och bård på vit botten.
F16-F20

Förekommer mötande trafik som inte är avskild med mittremsa, räcke eller annan
fysisk anordning ska den mötande trafiken illustreras med en motriktad pil.
Märket ska vara anpassat till förhållandet på platsen, vilket innebär att märket ska vara
utformat på olika sätt beroende på körfältskonfigurationen.
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F16 Ökning av antal körfält
F17 Minskning av antalet körfält
F18 Körfältsindelning på sträcka
F19 Väganslutning med accelerationsfält
F20 Väganslutning med separat körfält
F21 Körfältsindelning före korsning

Märke F21 ska endast användas före korsningar med en körfältsindelning som avviker
från vad som kan förväntas.
F22 Riksmärke

Utmärkning av landgräns mellan Sverige och annat EU-land, dvs. Finland och
Danmark, ska ske med märke F22 Riksmärke.
F22 Riksmärke ska användas för att från Norge ange gränsen mot Sverige.
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Informationstavla vid riksgräns:

Figur 13.15 Informationstavla vid riksgräns
Informationstavla ska placeras på lämpligt avstånd från gräns eller färjeläge på sådant
sätt att den inte skymmer eller distraherar information som ges med vägmärken.
Informationstavla ska normalt sättas på höger sida av väg eller gata.
Informationstavlan ska vara utförd i endera av två storlekar;
1. Normal storlek: b = 2,4 meter, h = 4,3 meter.
2. Stor storlek: b = 3,0 meter, h = 5,4 meter.
Stor storlek ska användas om tavlan sätts upp intill motorväg, motortrafikled och
annan väg med två eller flera körfält i vardera riktningen.
Normal storlek ska användas om tavlan sätts upp intill andra vägar än de ovan angivna
samt inom hamnområden och liknande områden.
F27 Trafikplatsnummer

Trafikplatsnummer ska finnas på utpekade vägar.
Trafikplatsens nummer ska betraktas som ett nummer på den geografiska plats där
flera samverkande korsningar finns. Avfart till enbart rastplats eller liknande ingår inte
i numreringen.
I trafikplatser där det finns två avfarter i samma färdriktning identifieras de med hjälp
av ett gement ”a” respektive ”b”, och respektive bokstav ska alltid ha samma mål
oavsett vilket håll man kommer ifrån.
Om en trafikplats byggs mellan två trafikplatser där det inte finns något reserverat
trafikplatsnummer - exempelvis mellan 5 och 6 - ska trafikplats 5 byta nummer till 5.1
och den nya trafikplatsen tilldelas nummer 5.2.
Trafikplatsnumret ska sättas på egen plåt under lokaliseringsmärket nere till väster
utom på F8 där den infogas i märket längst upp till höger.
Om märke F8 är omställbart, t.ex. i tunnlar, ska F27 utföras i plåt och placeras utanför
märket.

KRAV

294(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Cykelvägvisning
Enskilda märken
F34 Vägvisare

F36 Platsmärke

Turist- och rekreationscykling
Turist- och rekreationscykling ska märkas ut med mörkröd basfärg och vit text.

Nationell led ska ha nummer 1-49.
Regional led ska ha nummer 100-999.

Utmärkning av omledning
Märken ska vara utförda med svart text och symbol på orange botten.
Vägnumret som avser omledningen ska vara infällt som platta på det orange märket.
Vägnumret ska ha blå text och bård på vit botten.
Om inte vägnummermärke F15 Omledning satts upp längs omledningsvägen ska
vägnummermärken som anges på orange lokaliseringsmärke vara utförda i sin
ordinarie färgsättning.

Exempel på utmärkning av omledning
Landsbygd
Allmänna vägar genom tätort

Vägvisning till allmänna inrättningar samt
serviceanläggningar
Vägvisning till allmänna inrättningar samt serviceanläggningar ska ske enligt beslut av
väghållningsmyndigheten.
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Vägvisningen ska utföras enligt vad som i övrigt sägs om lokaliseringsmärken.
H23 Förberedande upplysning om vägnära serviceanläggningar

På märke H23 ska endast anges serviceanläggningarna H3, H4,H5,H6,H7 och H27.
På motorväg, motortrafikled eller annan väg med avfarter ska märke H23 sättas upp
minst 1 km före den plats där märke F7 Avfartsvisare eller F8 Körfältsvägvisare satts
upp.
På annan väg än ovan ska märket sättas upp 0,4-1 km före korsningen.

Exempel på vägvisning till allmänna inrättningar och
serviceanläggningar

Andra anordningar
MarkeringsskärmarX1-1 Markeringspil

Storleken ska vara 600 mm x 600 mm.
Placeringen ska vara med underkant ≤1,0 m över körbana.
X1-2 Markeringspil

Storleken ska vara 1200 mm x 600 mm.
Placeringen ska vara med underkant ≤1,0 m över körbana.
X1-3 Markeringspil

Storleken ska vara 2400 mm x 600 mm.
Placeringen ska vara med underkant ≤1,0 m över körbana
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X2 Markeringsskärm för hinder

Storleken ska vara 1000 mm x 400 mm eller 2000 mm x 400 mm.
X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera

Storleken ska vara 400 mm x 1600 mm för vägbredd >6,0 m.
Storleken ska vara 300 mm x 1200 mm för vägbredd <6,0 m.
Placeringen ska vara med underkant ≥0,5 m över körbana.
X4 Avfartsskärm

Förutsättning: Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en
avfart där det finns ett retardationsfält. (VMF 5 kap. 1§)
För motorväg, motortrafikled och flerfältsvägar ska storleken vara 1200 mm x
2000 mm.
För övriga vägar ska storleken vara 600 mm x 1000 mm.
Placeringen ska vara med underkant ≤1,0 m över körbana.
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Figur 13.16 Avfartsskärmen ska vara placerad så nära refugspetsen, eller
motsvarande plats, som möjligt. Breddindikering är märkesbredd enligt tabell
ovan.
X10 Stolpmarkeringsanordning

Stolpe ska förses med X10 stolpmarkeringsanordning om den bär D2 vid tillfarter till
korsning, dvs de märken trafikanten först möter. X10 ska användas vid B3 och B8.
Stolpmarkeringsröret ska monteras med underkant mellan 0,15 m och 0,30 m över
refugens eller körbanans överyta.
Färgen på reflexröret ska följa vägmärkets grundfärger.
Om det finns ett annat märke på baksidan ska reflexröret följa dessa grundfärger på
baksidan; det innebär att det kan finnas flera olika färger på reflexröret på samma
stolpe.
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Figur 13.17 Färgsättning på X10 Stolpmarkeringsanordning
Vid en kombination av märken ska färgen på reflexröret bestämmas utifrån det undre
märket. Tilläggstavlor styr dock inte färgen på reflexrör.
Vid en kombination med märke B3 Övergångsställe ska reflexrörets färg vara blå och
vit.

Utmärkning av korsningar
Allmänt
Trafikdelarstolpar ska förses med stolpmarkering, tex stolpmarkeringsrör eller
stolpmarkeringsskärm, på de märken som står i tillfarterna till korsningen, dvs. de
märken trafikanten först möter.
Reflexklassen på reflexröret ska följa vägmärkets reflexklasser.

Exempel på utmärkning av korsningar
Utmärkning av trafikplatser
Portalmonterad vägvisning får inte följas upp med markmonterad vägvisning inför
samma avfart.

Sekundärvägsanslutningar till trafikplatser
Symbolen för motorväg och motortrafikled på vägvisare ska endast användas i sista
vägvalspunkten (påfartsvägen).
Om ”droppe” anläggs vid rampanslutning till sekundärväg ska utmärkningen göras
tydlig för att förhindra felkörningar i droppen.
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Hastighetsbegränsning i av- och påfartsvägar
Portal- respektive markbaserad vägvisning
Utmärkning av mötesfri landsväg och motortrafikled
Övergång från två till ett körfält
Förberedande upplysning om körfältsförändring ska ske ca 400 m före den plats där
körfältet upphör.
Förberedande upplysning ska ges med märke F17 och tilläggstavla T2 med text 400
m. Märke F17 Minskning av antalet körfält ska placeras cirka 50 m före den plats där
bredden på det upphörande körfältet har minskat till 2,5 m.

Långa delsträckor
Utmärkning med vägmärken av övergång mellan mötesfri
väg och vanlig tvåfältsväg
Information om mötesfri väg ska ske med märke F18 Körfältsindelning på sträcka.

400 m
Figur 13.18 Märke F18 Körfältsindelning på sträcka
Utmärkning av övergång mellan mötesfri 2+1-väg och vanlig tvåfältsväg ska ske:
1. i riktning från mötesfri 2+1-väg mot tvåfältsväg med
-

märke F17 Minskning av antalet körfält (förberedande upplysning ca
400 m före och 50 m före körfältets slut).
märke A25 Varning för mötande trafik ca 200 m före mittbarriärens
slut.

2. i riktning från tvåfältsväg mot mötesfri 2+1-väg med
-

märke D2 Påbjuden körbana höger
information om mötesfri väg genom märke F18 Körfältsindelning på
sträcka ca 400 m före början av 2+1-väg.
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400 m

400 m

400 m

400 m

Dokument ID

Figur 13.19 Utmärkning av övergång mellan mötesfri 2+1-väg och tvåfältsväg.
Observera att andra vägmarkeringar kan förekomma
Detaljstudie av linjeföring och utmärkning ska ske för att minimera riskerna för
felkörning.

Korsningar i anslutning till mötesfri väg
Utmärkning av övergång mellan motorväg och annan väg
Utmärkning av övergång mellan motorväg och annan väg i trafikplats ska ske med:
1. Märke E1 Motorväg vid motorvägens början
2. Märke E2 Motorväg upphör eller E3 Motortrafikled, beroende på lokal
trafikföreskrift, där motorvägen slutar. Detta kompletteras med förberedande
upplysning om att motorväg upphör 400 – 500 m före den plats motorvägen
avslutas.
3. Märke F17 Minskning av antalet körfält både som förberedande upplysning
och upplysning där körfältet upphör då antalet körfält reduceras från 2 till 1.
4. Märke F20 Väganslutning med separat körfält både på huvudvägen och
rampen om ramp övergår till att bli körfält 1 på en 2+1-väg.
Lokaliseringsmärken för vägvisning ska vara desamma som vid trafikplats på
motorväg.

Utmärkning av fyrfältsväg som inte är motorväg
Primärvägsanslutning
Vid utformning utan högeravsvängkörfält ska vägvisning utföras som för en normal
trevägskorsning med F1 Orienteringstavla som förberedande upplysning och med F5
Vägvisare vid anslutningen.

Förbud mot långsamtgående trafik
Om långsamtgående trafik, d.v.s. traktor och motorredskap klass 2 m.fl. samt gående
och cyklande, inte ska tillåtas ska detta märkas ut enligt Figur 13.20. Detta förutsätter
att behov inte finns för att förbjudna fordons- och trafikantkategorier ändå ska få
trafikera anslutningsvägen.

KRAV

301(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 13.20 Utmärkning av förbud mot trafik med långsamtgående trafik
Om sista korsningen, där långsamtgående trafik kan välja annan väg före
fyrfältsvägen, är belägen nära början av fyrfältsvägen ska förbudet börja redan i denna
sista korsning och förbudsmärkena placeras vid korsningen så som det illustreras i
Figur 13.21.

Figur 13.21 Utmärkning av övergång till fyrfältsväg.
Finns beslut om att tillåta långsamtgående trafik på sträckan från sista vägvalspunkten
fram till början av fyrfältsvägen ska upplysning om förbudet ges med de aktuella
förbudsmärkena.
Märkena med tilläggstavla med avstånd ska sättas vid den sista korsningen där annan
väg kan väljas.
Denna förberedande upplysning ska kompletteras med vägvisning för de förbjudna
trafikantslagen.
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Figur 13.22 Utmärkning där långsamtgående trafik tillåts från sista
vägvalspunkt fram till början av fyrfältsväg.
Exempel på utmärkning av förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass 2
m.fl. förbud på anslutande väg som leder fram till väg där generellt förbud mot dessa
råder, samt där förberedande utmärkning infogats i lokaliseringsmärke.

Utmärkning av fartdämpande åtgärder
Allmänt
Fartdämpande hinder ska vara tydligt utmärkta för trafikanten.
Om farthindret är utformat för lägre hastighet än den tillåtna eller trafikanten bedöms
kunna bli överraskad av farthindret ska märke A9 Varning för farthinder, A5
Avsmalnande väg eller E11 Rekommenderad lägre hastighet sättas upp.Samtliga
farthinder ska utmärkas med X3 Markeringsskärm, pollare, märken i skyltbågar eller
liknande.

Avsmalning
Anordnad gångpassage
Utmärkning av GCM-vägar
Om det inte framgår av utformning eller liknande att vägen är upplåten för exempelvis
gående och cykeltrafik ska vägen märkas ut med något av märkena D4–D7.
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Cykelpassage och cykelöverfart
Cykelöverfart ska märkas ut med B8 Cykelöverfart.
B8 ska sättas upp i storlek Mycket liten från cykelbanan.

Utmärkning av nöduppställningsplatser
Om nöduppställningsplats anordnats ska denna märkas ut med märke E27
Nöduppställningsplats.

Vägmärkesbelysning
Vägmärken och skyltar i tunnel
Allmänt
Vid tunnel <500 m ska märke A26 användas om trafiksäkerhetsrisk föreligger på
grund av ljusförhållande eller väglag.

Informationsskyltar
Skylt för utrymningsväg E29 ska vara placerad väl synlig över dörr till
räddningsstation i tunneln.
Märke E28 Nödutgång ska sitta vid nödutgång.
Symbol ska vara vänd i riktning mot nödutgången.
Skylt ska vara placerad vinkelrät mot trafikriktningen och ha symbol på båda sidor.
På sidovägg i tunnel ska märke E29 Utrymningsväg finnas som upplysning om
avstånd och riktning till närmaste nödutgång.
Märke med riktning och avstånd till nödutgång ska finnas på var 50,0 m.
På plats för nöduppställning ska symboler för telefon och brandsläckare vara angivna
på en särskild skylt eller finnas med i märket.

Vägmarkering och vägkantsutmärkning
Vägmarkering
Landsbygd
Samtliga belagda vägar ska ha längsgående, tvärgående och övriga markeringar.
Längsgående kantlinjer på vägar med ≥ 1000 ÅDT ska vara våtsynbara.
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Motorväg/Motortrafikled/Fyrfältsväg
Samma typ av kantlinje och körfältslinje ska användas för motorväg/motortrafikled
och fyrfältsväg på landsbygd.
Vägmarkering ska ha utförande enligt Tabell 13.4.
Tabell 13.4 Motorväg/ motortrafikled/Fyrfältsväg
Kantlinje

Körfältslinje

Körfältslinje av- och påfart

H(0,30)

I(0,15) 3+9

I(0,30) 3+3

Mötesfri väg
Vägmarkering ska ha utförande enligt Tabell 13.5.
Tabell 13.5 Mötesfri väg
Vänster kantlinje

Höger kantlinje

Körfältslinje

Körfältslinje av- och påfart

H(0,30)

H(0,20)

I(0,15) 3+9

I(0,30) 3+3

Tvåfältsvägar
Vägmarkeringsbredd för tvåfältsvägar på landsbygd ska utformas efter högsta tillåtna
hastighet.
Vägmarkering ska ha utförande enligt Tabell 13.6, undantag för vägar med ÅDT ≤
1999 som ska ha kant- och mittlinje 0,10 om det inte är en Europaväg, riksväg eller
länsväg med ( vägnummer ≤ 499 ).

Tabell 13.6 Tvåfältsvägar ≥ 60 km/h
Kantlinje

Mittlinje

Körfältslinje av- och påfart

I(0,15)1+2

I(0,15)3+9

I(0,30) 3+3

Tättbebyggt område
Vägmarkering ska ha utförande enligt Tabell 13.7 - Tabell 13.14.
Tabell 13.7 Motorväg/motortrafikled/fyrfältsväg
Kantlinje

Körfältslinje

Körfältslinje av- och påfart

H(0,30)

I(0,15)3+9

I(0,30) 3+3

Tabell 13.8 Huvudled/tätortsgenomfart/övriga vägar ≥ 80
Kantlinje

Körfältslinje/mittlinje

Körfältslinje av- och påfart

I(0,10)1+2

I(0,10) 9+3

I(0,20) 3+3

Tabell 13.9 Huvudled/tätortsgenomfart/övriga vägar < 60 km/h
Kantlinje

Körfältslinje/mittlinje

Körfältslinje av- och påfart

I(0,10)1+2

I(0,10)3+3

I(0,20) 3+3
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Längsgående markeringar

M1 Mittlinje eller körfältslinje
Om körbanans bredd är ≥ 6,0 meter och den tillåtna hastigheten ≥ 60 km/h ska
mittlinje markeras utanför tättbebyggt område. Detsamma gäller för vägar avsedda för
genomfartstrafik inom tättbebyggt område.
Mittlinje ska markeras som 3+9. Inom tättbebyggt område ska mittlinje markeras som
3+3.
Körfältslinje ska utföras på vägar som har flera körfält i samma färdriktning.
Körfältslinje i tillfart till korsning, där skilda färdriktningar medges, ska utföras med
dubbel bredd mellan genomgående körfält och av svängande körfält. Det gäller även
den efterkommande heldragna linjen.

Figur 13.23 Körfältslinje i tillfart till korsning

M2 Kantlinje
Belagda vägar utanför tättbebyggt område och vägar inom tättbebyggt område som är
avsedda för genomfartstrafik ska markeras med kantlinje. Undantag gäller om vägen
är försedd med cykelfält.
Kantlinjen ska placeras på vägrenen.
Vägrenen ska vara minst 0,25 meter bred.
Kantlinje ska vara heldragen på vägar där det bedöms olämpligt med biltrafik utanför
körfältet.
Kantlinje på ramp ska alltid utföras heldragen med samma linjebredd som
primärvägens kantlinje.

M3 Varningslinje
Om körbanans bredd är < 6,5 meter ska varningslinje markeras istället för dubbel
heldragen linje.
Markeringen ska utföras 100 meter före kommande heldragen linje eller spärrområde.
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M4 Ledlinje
Finns det mer än ett körfält för sväng åt samma håll i vägkorsning, ska ledlinje vara
utförd såväl mellan dessa körfält som till vänster om det längst till vänster belägna
körfältet.
Ledlinjen ska ha samma bredd som den heldragna linjen eller körfältslinjen.

Figur 13.24 M4 Exempel på utformning med ledlinjer

M5 Cykelfältslinje
Markeringen ska användas mellan cykelfält och andra körfält och i vissa fall även i
eller i anslutning till korsning.

M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.
Början och slut på ”linje för fordon i linjetrafik m.fl.” ska ha indelning 1+1.
Markeringen ska vara minst lika bred som markering M1 mittlinje eller körfältslinje
på samma vägsträcka. Markeringen får bara utföras om körfältet är reserverat för
fordon i linjetrafik dygnet runt.

Figur 13.25 M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.
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M7 Reversibelt körfält
Markeringen ska avgränsa körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena eller
andra färdriktningen.
För sådan sträcka där M7 finns ska vänstersväng vara omöjlig eller förbjuden genom
andra anordningar.

M8 Heldragen linje
Där omkörning inte får ske i båda riktningar ska mittlinje utföras som dubbel
heldragen mittlinje.
Där omkörning inte får ske i ena riktningen ska mittlinje utföras som heldragen linje i
kombination med varnings- eller mittlinje.
Om en väg har tre körfält varav två i samma riktning ska dubbel heldragen linje eller
heldragen linje i kombination med intermittent linje mellan körriktningarna utföras.
Heldragen kantlinje ska markeras på vägar där det bedöms olämpligt med biltrafik
utanför körfältet.
Vid öppningar i heldragna linjer ska M4 led linje markeras.
Enkel heldragen mittlinje ska vara gul då den används som tillfällig markering och
gäller då istället för den vita befintliga mittlinjen.
Heldragen linje i gult utförande för tillfällig vägmarkering ska minst ha linjebredden
0,2 m.
Vid avfart på motorväg ska rampens kantlinje gå parallellt med motorvägens kantlinje
i 100 meter före avfartsvisaren. Samma princip tillämpas vid samma typ av avfart på
mötesfri väg, eller annan väg.
Avfart vid motorväg ska markeras enligt Figur 13.26.

Figur 13.26 Vid avfart på motorväg ska rampens kantlinje gå parallellt med
motorvägens kantlinje i 100 meter före avfartsvisaren. Vid samma typ av
avfart på mötesfri väg, eller annan väg ska samma princip tillämpas.
Före avsmalningar vid broar och liknande samt före vägavsnitt där trafik på vägren är
olämplig eller utgör fara, ska heldragen kantlinje användas för att leda ut trafik från
vägrenen.
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Linjetypen ska vara H(0,30).
Kantlinjen ska vara minst så lång som Tabell 13.10 anger.
Tabell 13.10 Längd på heldragen linje före avsmalning
Tillåten
hastighet

L1

L2

L3

L

km/h

m

m

m

m

50

20

30

20

70

60

25

40

35

100

70

30

50

50

130

80

35

55

70

165

90

40

60

90

190

100

45

65

120

230

110

50

70

150

270

120

55

75

190

300

Figur 13.27 Heldragen kantlinje, s.k. utförningslinje, före avsmalning
Tabell 13.11 Fri sikt och gränsvärden
Tillåten
hastighet
Km/h

Frisikt
meter

Gränsvärde
meter

110

400

250

100

350

200

90

300

150

80

250

125

70

200

100

60

160

80

Understiger frisiktsvärden det värde som finns i tabellen för frisikt så ska heldragen
linje markeras.
Understiger sträckan mellan två heldragna linjer gränsvärdet så ska linjerna
sammanbindas.
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M9 Spärrområde
Spärrområde ska vara utfört på vägyta som inte får trafikeras.
Måttsättning ska utföras enligt Figur 13.28 och Tabell 13.12.

Figur 13.28 Måttplacering för spärrområde

Tabell 13.12 Spärrområdestyper
Typ av
spärrområde

Mått mellan
linjer (m), A

Linjebredd
(m), B

Fylld yta i
meter 2), C Begränsningslinjer

Tätort(genomfart) 1:2

3,0

0,2

1,0

H(0,2)

Utanför tätort

3,01)

0,4

1,5

H(0,3)

0,4

2,0

H(0,3)

Motorväg

Lutning

1:2
1:2

1)

3,0

1)

Om spärrområdets längd utanför tätort överstiger 100 m ska mått mellan linjer ökas till 6,0 m.

2)

Spetsen ska helfyllas fram till begränsningslinjen. Det ska vara fyllt från sin spets fram till att den totala
bredden av spärrområdet är 1, 1,5 eller 2,0 meter, se Figur 13.29.
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Figur 13.29 Alternativa utformningar av spärrområde

Figur 13.30 Spärrområde på mötesfri väg där 2 körfält övergår till 1.
Inom tätort med vägbelysning ska spärrområde ”Tätort (genomfart)” i Tabell 13.12
användas.
På vägar med tillåten hastighet ≥60 km/h ska kantstenstillägg mellan refug och
vägmarkering användas.
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Kantstenstillägget ska vid landsbygdsförhållanden vara >0,5 m och i tätort >0,2 m.
Vid öppningar i begränsningslinjen till spärrområdet ska M4 Ledlinje markeras.

M10-M12
Markering M12 Varningslinje i kombination med mittlinje ska användas som
förvarning till heldragen mittlinje eller spärrområde.

Tvärgående markeringar
M13 Stopplinje
Markering M13 ska utföras med 0,40 m bredd.
Markering M13 ska utföras rak ≤ 10 m.

M14 Väjningslinje
M15 Övergångsställe
M16 Cykelpassage eller cykelöverfart
Markering M16 ska användas vid cykelpassage och reglerad cykelöverfart.

M17 Farthinder
Vid högsta tillåtna hastighet ≥30 km/h ska farthinder märkas ut.

M17a Cykelbox
Övriga markeringar
M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller
stopplikt
M19 Körfältspilar
I varje körfält ska minst två körfältspilar markeras vid flera körfält i samma
körriktning då något av körfälten viker av.
På väg med tillåten hastighet >60 km/h ska körfältspilarna vara i överstorlek.
Där körfältspilar finns i skilda körfält i en tillfart ska de vara placerade jämsides.
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Tabell 13.13 Avstånd i meter mellan körfältspilar
c/c avstånd
mellan

Normalstorlek
≤ 60 km/h

Överstorlek
> 60 km/h

Pil 1 och pil 2

20,0 m

25,0 m

Pil 2 och pil 3

25,0 m

Behövs det ytterligare pilar ska avståndet mellan pilarna vara 20,0 m i normalstorlek
och 25,0 m för pilar i överstorlek.

Figur 13.31 Körfältspilar i ramp för att förhindra spökkörning.

Figur 13.32 Placering av körfältspilar i körfält
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Figur 13.33 Mått på körfältspilar i normalstorlek

Figur 13.34 Cirkulationspilar i överstorlek
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Figur 13.35 Cirkulationspilar i normalstorlek

Figur 13.36 Mått på körfältspilar i överstorlek

M20 Körfältsbyte
Anvisning om körfältsbyte ska finnas före plats där körfält upphör exempelvis vid
stigningsfält och omkörningsfält.
Markeringen ska vara placerad mitt i det körfält som upphör.
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Figur 13.37 Anvisning om körfältsbyte

Figur 13.38 Anvisning om körfältsbyte i överstorlek
Tabell 13.14 c/c avstånd i meter mellan M20 Körfältsbyte vid olika hastigheter
Mellan pil

50 km/h (3
pilar)

60 km/h
(3pilar)

70 km/h
(4pilar)

80 KM/H
(4PILAR)

≥ 90 km/h (5
pilar)

1 och 2

15,0

15,0

20,0

20,0

25,0

2 och 3

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

3 och 4

---

---

60,0

60,0

75,0

4 och 5

---

---

---

---

100,0

Summa

45,0

45,0

120,0

120,0

250,0

Pilnumreringen börjar där körfältslinjen upphör och går sedan bakåt i körriktningen.
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M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje
m.m.
Markeringen ska vara utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger
att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen.
Markeringen ska användas i kombination med mittlinje eller varningslinje.

M21 Förbud mot att stanna och parkera
M22 Förbud mot att parkera
Markeringen är gul och ska utföras med 0,10 meters bredd. Den markerade linjen är
1,0 meter
Markeringen ska även ange utsträckning av buss hållplats.

M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera
Markeringen är gul och ska utföras med 0,10 meters bredd.

M24 Uppställningsplats
Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.

M25 Gång- och cykelpil
M26 Cykel
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och för förare av moped
klass 2.

M27 Gående
Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

M28 Buss
Markeringen får endast utföras i körfält som är reserverat för fordon i linjetrafik
dygnet runt.

M29 Hastighet
Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet och förstärker vägmärke C31
hastighetsbegränsning.

M30 Vägnummer
M31 Ändamålsplats
Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål.
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M32 Stopp
Markeringen används tillsammans med märke B2 stopplikt och M13 stopplinje.

M33 Rörelsehindrad
Markeringen får inte användas annat än för uppställningsplats för personer med
funktionsnedsättning.

M34 Information
Vägmarkeringsritningar
Vägmarkeringar ska utföras enligt ritningar i Tabell 13.15.
Tabell 13.15 Gällande vägmarkeringsritningar
Beteckning

Beskrivning

3-vägs, typ A1, utan refug:
A-1m
A-2m
A-4m
4-vägs, typ A, utan refug:
A-H1m
3-vägs, typ B med refug i sekundärväg:
B-1m
B-2m
4-vägs, typ B med refug i sekundärväg:
B-5m
3-vägs, typ C med separat körfält för vänstersvängande:
C-1m
4-vägs, typ C:
C-2m
C-3m
4-vägs, typ D, cirkulationsplats:
D-1m
D-4m

.

flera körfält

4-vägs, typ E, trafiksignal:
E-1m
E-3m komp
ledlinjer.

Ledlinjer 1
Flera körfält,

Ledlinjer 2

Påfarter och högerpåsvängskörfält:
MVpåfart-2m

Motorvägspåfart.

2FBpåfart-1m

Högerpåsvängskörfält på bred tvåfältsväg

Avfarter och högeravsvängskörfält:
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Parallellavfart på motorväg *).

MVpA-2m
MVkA-2m

Kilavfart på motorväg *).

.

2FBkA 1m

Kilavfart eller kilformat högeravsvängskörfält på bred 2fältsväg

Mötesfria vägar:
MLV-1m
MLV-2m
MLV-3m
MLV-4m
Övriga ritningar:
MVavslut-m

Inledning/avslutning på motorväg.

2FBstigning-1m

Stigningsfält på bred tvåfältsväg.

*)

Vägmarkeringen i primärvägens högra körbanekant ska löpa genom/förändras i de
tvångspunkter som anger fönstrets läge respektive spärrsträckans slut.

Räfflor
Allmänt
Cirkulära räfflor ska inte utföras närmare bostadsbebyggelse än 150 meter.
Räfflor ska inte utföras på broar.
Räfflor ska förseglas.

Motorväg
Motorväg ska förses med räfflor i yttre vägren. Om inre vägrenen är tillräckligt bred
ska räffla utföras.
Räfflor ska utföras med typer enligt Tabell 13.16.
Tabell 13.16 Räfflor på motorväg
Mittvägren (vänster)

Vägren (höger)

Typ av räffla

Cirkulär

Cirkulär

Bredd (m)

0,30

0,50

Längd (m)

0,17

0,17

Djup (m)

0,012

0,012

Centrumavstånd (m)

0,30

0,30

Räfflor i vägren ska placeras 0,5 m från höger kantlinje.

Mötesfri väg
Mötesfri väg ska förses med sinus räfflor i höger vägren.
Räfflor i mittvägren mot mitträcket ska inte utföras.
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Räfflor ska utföras med typ enligt .
Tabell 13.17.
Tabell 13.17 Räfflor på mötesfri väg
Vägren (höger)
Typ av räffla

Sinus

Bredd (m)

0,20

Längd (m)

0,60

Djup (m)

0,010

Centrumavstånd (m)

0,60

Tvåfältsväg
Räfflor ska utföras med typer enligt Tabell 13.18.
Tabell 13.18 Räfflor på tvåfältsväg
Vägren*)

Vägmitt
Typ av räffla

Cirkulär

Sinus *)
**)

Sinus

Bredd (m)

0,30

0,30

0,20

Längd (m)

0,15

0,60

0,60

Djup (m)

0,010

0,010

0,010

Centrumavstånd (m)

0,60

0,60

0,60

*)

Utförs endast i undantagsfall. Beslutas av Beställaren.
**)
Eller 0,55 (dubbla rader).

Bullerremsor
Bullerremsor ska utföras vinkelrätt mot körriktningen.
Bullerremsor ska placeras före den punkt som kräver den särskilda uppmärksamheten.
Bullerremsor ska placeras i grupper med 3 stycken i varje, se Figur 13.39.
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Figur 13.39 Exempel på utförande av bullerremsor

Vägbaneretroreflektorer och LED-markeringar
Allmänt
Vägbaneretroreflektorer eller LED-markering ska vara vita.

Placering
Vägbaneretroreflektorer eller LED-markering ska placeras i linjen som de förstärker.
Retroreflektorer som används för att öka synbarheten av spärrområden ska placeras
utanför begränsningslinjen i körfältet.

Vägkantsutmärkning
Kantstolpar
Allmänt
Kantstolpar ska användas på vägar med VR ≥80 km/h, ÅDT-0 ≥2000 och som saknar
vägbelysning, och lokalt lägre trafikflöde eller lägre skyltad hastighet längs vägavsnitt
kortare än 2 km ska inte medföra avbrott.
En kantstolpe ska vara vit och eftergivlig.
Höjden på en kantstolpe ska vara 1,05 m räknat från beläggningsytans nivå.
En kantstolpe ska ha en projicerad bredd mot trafiken som är minst 0,10 m.
Stolptoppen ska vara rundad eller lutande med största lutning 1:1,5 mot vägen.
På den övre delen av kantstolpen ska det finnas ett 0,25 m brett horisontellt svart band.
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Kantstolpe ska vara försedd med reflektor centralt placerad i såväl vertikal som
horisontell led i det svarta bandet.
Retroreflektorernas centrum ska placeras på höjden ca 0,80 m över beläggningsytans
nivå.
Kantstolpe i mark ska vara av typen D2 enligt {SS-EN12899-3}.
Kantstolpe på räcke ska vara av typen D4 enligt {SS-EN 12899-3}.
Reflektor ska vara
1. antingen rektangulär med en area större än eller lika med 7 200 mm2 med
största höjd 200 mm och största bredd 45 mm,
2. eller två cirkulära med en diameter större än eller lika med 60 mm, placerade
med 100 mm lodrätt mellanrum.
Reflektor ska vara vit utom reflektor placerad direkt före och efter
anslutning/korsning, busshållplats, parkeringsplats och rastplats där reflektor ska vara
gul.
En reflektor till kantstolpe på motorväg ska vara av typ R1 klass 3 eller R2 klass 2, på
övriga vägar ska den vara av typ R1 RA2 enligt {SS-EN 12899-3}.

Placering
Kantstolpar ska sättas upp längs vägens båda sidor.
Kantstolpe ska placeras ca 1,0 m utanför vägbanekant.
Placeringen i sidled ska vara konstant på så långa sträckor som möjligt. Där avståndet
mellan vägbanekant och dikesbotten är litet eller vid vägsektion med minst 9,0 m
bredd får sidoavståndet vara 0,5 m.
Längs dubbelriktad väg ska kantstolpe för varje körriktning visa rektangulär reflektor
längs vägens högra sida och 2 runda retroreflektorer längs vägens vänstra sida.
Längs enkelriktad väg, d.v.s. motorväg, motorvägsramp eller mötesfri väg, ska
kantstolpar visa rektangulära retroreflektorer på både höger och vänster sida om
körbanan och ingenting på baksidan.
Avståndet i längsled mellan kantstolpar ska vara 100 m:
1. på raksträcka
2. vid horisontalradie > 700 m
3. vid konkav vertikalradie > 2500 m
4. vid konvex vertikalradie > 2500 m.
Avståndet i längsled mellan kantstolpar ska vara 25 m:
1. vid horisontalradie < 700 m
2. vid konvex vertikalradie < 2500 m.
På raksträcka och i konkav vertikalkurva ska minst tre kantstolpar på samma sida vara
synliga samtidigt.
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Längs väg med räcke ska kantstolpe placeras på eller bakom räcke.
Vid minskning av antalet körfält, t.ex. vid övergång från två till ett körfält på mötesfri
väg, ska avståndet i längsled mellan kantstolpar på mitträcke vara 10,0 m. Gäller inte
för reflektor i mötande trafikriktning.
Kantstolpar på räcke ska placeras så att kraven på sikt, enligt avsnitt 9.1.5 Sikt,
uppfylls.
Vid högt räcke där kantstolpe inte kan placeras på eller bakom räcke ska
retroreflektorer av samma typ och storlek som för kantstolpar användas på samma
höjd och avstånd som retroreflektorer på kantstolpar.

Placering i korsning
Vid korsningstyp C på en väg som saknar kantstolpar ska kantstolpar placeras på en
sträcka från ca 100 m före till ca 100 m efter refug, se Figur 13.40.

Figur 13.40 Placering av kantstolpar vid korsningstyp C
Längs vägens vänstra sida ska kantstolpe vara utan retroreflektor.
Kantstolpe i spärrområde eller refug ska visa rektangulär retroreflektor mot trafiken.
En primärväg som är försedd med kantstolpar ska i en trafikplats även ha kantstolpar
längs ramperna.
Vid avsmalnande väg ska kantstolpar kompletteras med X3 Markeringsskärm för
sidohinder enligt Figur 13.41 för att leda trafiken från vägrenen.
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Figur 13.41 Utmärkning vid avsmalnande väg

Räckesretroreflektorer
Räckesretroreflektorer ska användas på vägar med tillåten hastighet ≥8o km/h som
saknar vägbelysning.
Räckesretroreflektorer ska vara vita och ha ett reflexvärde ≥1100 CIL.
Räckesretroreflektorer ska vara vita utom retroreflektorer placerade direkt före och
efter anslutningar/korsningar, busshållplatser, parkeringsplatser och rastplatser där
retroreflektorer ska vara gula.
Räckesretroreflektorer ska placeras med centrum på höjden ca 0,40-0,60 m över
beläggningsytans nivå.
På raksträcka och i konkav vertikalkurva ska avståndet i längsled mellan
räckesretroreflektorer vara 50,0 m.
I kurvor med radie ≤700 m samt i konvexa vertikalkurvor med radie ≤2500 m ska
avståndet i längsled mellan räckesretroreflektorer vara 25,0 m.
Vid minskning av antalet körfält, t.ex. vid övergång från två till ett körfält på mötesfri
väg, ska avståndet i längsled mellan räckesretroreflektorer på mitträcke vara 10,0 m.
Gäller inte för räckesretroreflektorer i mötande trafikriktning.
Ett räcke ska förses med minst 3 räckesretroreflektorer.
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Tabell 13.19 Retroreflerktorers placering på mitträcken som är placerade nära
körbanekant
Sektion

Höjs över beläggningskant
för centrum på
retroreflektorn (cm)

c/c-avstånd (m)

Mötesfria vägar

80
40 - 60

100
50

Avsmalning – från 2 till
1 kf.

80

10

MV och Flerfältsväg

40 - 60

50

Tabell 13.20 Retroreflerktorers placering på sidoräcken
Höger sida i
Höjs över beläggningskant c/c-avstånd (m)
för centrum på
trafikriktningen
retroreflektorn
Kurvradie > 700 m

40 – 60
80

50
100

Kantstolpe utanför
sidoräcke > 700 m

80

100

Kurvradie ≤ 700

40 - 60

25

Motorväg

40 - 60

50

Markeringsstolpar
Markeringsstolpar ska användas vid driftvändplatser, katastroföverfarter och
överledningsplatser.
Markeringsstolpar ska placeras med ett maximalt avstånd på 10,0 m.
Markeringsstolpe ska vara vit och eftergivlig.
Höjden på en markeringsstolpe ska vara 1,05 m räknat från underlagets nivå.
Den projicerade bredden ska vara minst 80 mm.
Stolptoppen ska vara horisontellt rakt avskuren.
På den övre delen av stolpen ska det finnas två 40 mm breda horisontella blå band
placerade med 40 mm mellanrum med centrum på höjden cirka 0,80 m över
underlagets nivå.
De blå reflexbanden ska vara av typ RA2 enligt {SS-EN 12899-1}.

Trafiksignaler
Allmänt trafiksignaler
B3 ska monteras om anläggningen ska släckas säsongsvis eller om risk finns för
missförstånd vid driftsavbrott då signalen släcks.
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Varierande hastighet (VH) i korsningar
Allmänt
Varierande hastighet i korsning ska vara utformad med rekommenderad hastighet.
Skyltning för varierande hastighet i korsning ska vara utformad enligt regelverk för
C31.
Varierande meddelandeskylt ska vid aktiverat läge vara utformad med en vit bord.
I inaktiverat läge får varierande meddelandeskylt inte visa en vit bord.
Korsning med varieraned hastighet ska vara utformad så att dimensionerande fordon
som ges ett lägre dimensionerande hastighetsbudskap (reglerade fordon R, se Figur
13.42) ska kunna retardera ner till dimensionerande hastighet innan risk för konflikt
föreligger.

Figur 13.42 3-vägskorsning med VH 60 km/h. Reglerade fordon (Pb R): fordon
som man vill påverka via ett hastighetsbudskap. Anmälande fordon (Pb A):
fordon som ska påverka hastighetsbudskapet. D1 och D2 är detektorer som
mäter närvaro
Detektering för fordon A enligt Figur 13.42 ska vara utformad så att dimensionerande
fordon som inte ges ett lägre dimensionerande hastighetsbudskap ska kunna hinna
förbi konfliktpunkt enligt högre dimensionerande hastighetsgräns utan att risk för
konflikt föreligger.
Lägre dimensionerande hastighetsbudskap vid korsande kurser mellan fordon ska vara
högst 60 km/h.
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14

Väg- och gatubelysning
Förutsättning
Kapitel Väg- och gatubelysning omfattar väg- och gatubelysning men även ett
avsnitt om Tunnelbelysning.
När begreppet ”en belysningsklass högre” används menas en höjning i
belysningsnivå, t.ex. från C3 till C2 eller M4 till M3. Med begreppet ”en
belysningsklass lägre” menas det motsatta förhållandet.

Val av belysningsklass
Förutsättning
Val av belysningsklass bestäms utifrån vilken miljö anläggningen placeras i,
landsbygd, tätort eller gång- och cykelväg.
I avsnitt Belysning på landsbygd, avsnitt Belysning i tätort och avsnitt
Belysning på GCM-vägar finns uppgifter som ska användas för att bestämma
om det ska vara belysning och i så fall vilken belysningsklass
(belysningsteknisk kvalité).
Belysningsklasser är definierade i kapitel 14.2.
Boverkets Författningssamling BFS 2011:5 ALM 2 ställer krav på belysning av
allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader ska
kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Krav i Boverkets Författningssamling ska beaktas vid planering av belysning i tätort,
rastplats och plats för kollektivtrafik.

Belysning på landsbygd
Förutsättning
Anläggningar på landsbygd som ska ha belysning beskrivs i detta avsnitt.

Vägar
Förutsättning
Vägar utanför tätort ska normalt inte förses med vägbelysning.
I förekommande fall, även om krav på vägbelysning inte finns, så kan det
ändå vara anledning att överväga att belysa. Det gäller sträckor som har en
avsevärt högre andel mörkerolyckor än vad som är normalt under mörker,
partier med störande eller missledande ljus i stor omfattning eller onormalt stor
gång- och cykeltrafik på vägren efter mörkrets inbrott.
Då ÅDT-värden i Tabell 14.1 överskrids ska vägen ha vägbelysning.
Tabell 14.1 Typsektion och trafikflöde
Typsektion

ÅDT-0

Motorväg

35 000

Mötesfri väg

20 000

Tvåfältsväg utan GC-trafik

7 000

Tvåfältsväg med GC-trafik

5 000

KRAV

327(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Trafikmiljöns svårighetsgrad
Förutsättning
Belysningsklass bestäms av trafikmiljöns svårighetsgrad och vägtyp.
Trafikmiljöns svårighetsgrad ska väljas som stor om;
·

stort antal GC-trafikanter trafikerar vägren (efter mörkrets inbrott),

·

störande eller missledande ljus förekommer,

·

vägbanan har smala körfält, vägrenar eller smal mittremsa,

·

hastighet >80km/h, på väg utan trafikriktningsseparering.

Om inte något av kriterierna i ovanstående punktsatser är relevanta ska
svårighetsgraden väljas enligt Tabell 14.2.
Tabell 14.2 Trafikflödets inverkan på trafikmiljöns svårighetsgrad på landsbygd
ÅDT (årsdygnsmedeltrafik)
Tvärsektion

< 5 000

5 000 – 11 999

12 000 – 14 999

≥ 15 000

Tvåfältsväg

Liten

Normal

Normal

Stor

> 2 körfält

Liten

Normal

Normal

Normal

Mötesfri väg

Liten

Normal

Normal

Normal

Motorväg

Liten

Liten

Liten

Normal

Belysningsklass i landsbygd ska väljas enligt Tabell 14.3.
Tabell 14.3 Belysningsklasser på landsbygd
Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp

Stor

Normal

Liten

Motorvägar ≥ 70 000 ÅDT

M2

M3

M4

Motorvägar < 70 000 ÅDT

M3

M4

M5

Mötesfri väg utan GC-trafik

M3

M4

M5

Mötesfri väg med GC-trafik

M2

M3

M4

Tvåfältsväg utan GC-trafik

M3

M4

M5

Tvåfältsväg med GC-trafik

M3

M4

M4
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Korsningar och trafikplatser
Förutsättning
Även om anslutande vägar är obelysta kan det finnas anledning att förse
korsningen eller trafikplatsen med belysning. Med stor komplexitet avses att
korsningen eller trafikplatsen skiljer sig från en normal utformning, har stor
andel anslutande, avvikande och växlande trafik i mörker samt att förarna
utsätts för störande ljus i stor omfattning.
Belysningsklassen ska vara minst lika hög som den högsta av anslutande vägars
belysningsklass.

Korsningar
Plankorsning med stor komplexitet ska vara försedd med vägbelysning, vid
referenshastighet ≥ 70 km/h ska belysningsklass C3 väljas och vid referenshastighet
≤60 km/h ska minst belysningsklass C4 väljas.
Mellan belysta korsningar där sträckan är kortare än 100m ska vägen vara försedd
med vägbelysning, minst belysningsklass M4.
Trafiksignalreglerade korsningar ska vara försedda med vägbelysning, minst
belysningsklass C3.

Trafikplatser
Planskild trafikplats med stor komplexitet ska vara försedd med vägbelysning, vid
referenshastighet ≥ 70 km/h ska minst belysningsklass C3 väljas och vid
referenshastighet ≤60 km/h ska minst belysningsklass C4 väljas.
Mellan belysta trafikplatsers på- och avfarter där sträckan är kortare än 500 m ska
vägen vara försedd med vägbelysning, minst belysningsklass M4.
Ramper samt av- och påfarter ska belysas med samma belysningsklass som
primärvägen.
Vid obelyst primärväg där endast ramp ska belysas ska minst belysningsklass M4
användas.

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplats ska vara försedd med vägbelysning.
I cirkulationsplatser ska belysningsklassen vara en klass högre än den högsta av de
anslutande vägarnas belysningsklass.
I cirkulationsplatser där de anslutna vägarna är obelysta, ska belysningsklass C3
väljas.
Effektbelysning i cirkulationplats får inte utformas så att den blir missledande för
förare eller kan förväxlas med fordonsbelysning.
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Sidoanläggningar
Busshållplatser
Förutsättning
Med elanslutning till rimlig kostnad avses att avstånd till nätägares
anslutningspunkt (fågelvägen) inte får vara mer än 199 m för ny elservis.
Vid belysta vägar ska vägbelysningen anordnas så att även busshållplaten blir belyst.
Hållplatsen ska vid belysta vägar belysas med samma belysningsklasser som vägen i
övrigt. Bussficka ska hanteras som köryta (C-klass) och plattform som gångyta (Pklass).
För busshållplatser vid obelysta vägar ska belysning ordnas för plattformar typ 1, 2
och 3 om möjlighet till elanslutning för rimlig kostnad finns.
Vid obelyst väg och om passage mellan två motstående belysta busshållplatser sker i
plan ska belysning med minst klass C5 för körytor och klass P4 för gångytor ordnas i
båda hållplatsernas utbredning.
Vid planskild passage av obelyst väg ska istället endast gångytor på plattformar och
gångväg mellan busshållplatser belysas med belysningsklass P4, armaturer ska ha
minst avskärmningsklass G*6 och max stolphöjd ska vara 6,0 m.

Parkeringsplatser
Parkeringsplats vid belysta vägar ska vara belyst med minst belysningsklass P4

Vändplatser
Vändplatser på belysta vägar ska belysas med samma belysningsklass som vägen i
övrigt.

Rastplatser
Rastplats där servicebyggnad finns ska vara belyst, belysningen ska koncentreras till
rastplatsens grundfunktioner.
Belyst rastplats ska minst ha belysningsklass C5 för körytor och klass P4 för gångoch lekytor.
Publika byggnader t.ex. toalett, ska ha belysning vid entré.
Armaturerna ska ha minst avskärmningsklass G*6.

Övergångsställen
Se avsnitt 14.1.2.4 Övergångsställen.

Övriga anläggningar
Broar och öppningsbara broar
På belyst väg ska bro belysas med samma belysningsklass som vägen i övrigt.
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Öppningsbar bro ska vara försedd med vägbelysning, minst belysningsklass C3.
Stolpe får inte placeras på rörliga brodelar på klaff- eller rullbroar.

Bryggor och färjelägen
Av- och påfartsramper ska belysas med minst belysningsklass C2.
Övriga ytor, parkeringsplatser och uppställningsplatser ska vara belysta enligt
belysningsklass C3.

Belysning i tätort
Förutsättning
Anläggningar i tätort som ska ha belysning beskrivs i detta avsnitt.
Vägar och gator i tätort ska vara försedda med belysning.

Vägar och gator
Förutsättning
Belysningsklass bestäms av trafikmiljöns svårighetsgrad och vägtyp.
I förekommande fall, även om krav på vägbelysning finns, så kan det ändå
vara anledning att överväga att inte belysa. Vägar som inte har blandtrafik och
oskyddade trafikanter kan, trots att de ligger i tätort, bedömas enligt
förutsättningar i Belysning på landsbygd.

Trafikmiljöns svårighetsgrad
Trafikmiljöns svårighetsgrad är stor om;
·

stort antal GC-trafikanter trafikerar vägren (efter mörkrets inbrott),

·

störande eller missledande ljus förekommer,

·

vägbanan har smala körfält, vägrenar eller smal mittremsa,

·

hastighet >80km/h, på väg utan trafikriktningsseparering.

Om inte något av kriterierna i ovanstående punktsatser är relevanta ska
svårighetsgraden väljas enligt Tabell 14.4.
Tabell 14.4 Tvärsektionens och trafikflödets inverkan på svårighetsgraden i
tätort
Dh - avser antal fordon vid dimensionerande timme
Tvärsektion

< 300

300 – 999

1 000 – 1 499

1 500 – 3
499

≥ 3 500

Tvåfältsväg

Liten

Normal

Normal

Stor

Stor

> 2 körfält

Liten

Liten

Normal

Normal

Stor

Belysningsklass i tätort ska väljas enligt Tabell 14.5.
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Tabell 14.5 Belysningsklasser i tätort
Trafikmiljöns svårighetsgrad
Vägtyp

Stor

Normal

Liten

Motorväg ≥ 70 000 ÅDT

M2

M2

M3

Motorväg < 70 000 ÅDT

M3

M4

M5

Genomfart och infart

M2

M3

M4

Huvudgata

M3

M4

M5

Lokalnät: uppsamlingsgata och lokalgata 50 eller 40
km/h

M3

M4

M5

Lokalnät: uppsamlingsgata och lokalgata 30 km/h

M4

M5

M6

Lokalnät: skola och daghem 30 km/h

M3

M4

M5

Miljöprioriterad gata

C3

C4

C5

Gångfartsområde

C4

C4

C4

Korsningar och cirkulationsplatser
Belysningsklassen ska vara minst lika hög som den högsta av de anslutande vägarnas
belysningsklass.

Korsningar
Korsning ska vara försedd med vägbelysning.

Trafikplatser
Trafikplats ska vara försedd med vägbelysning.

Cirkulationsplatser
Cirkulationsplats ska vara försedd med vägbelysning.
I cirkulationsplatser ska belysningsklassen vara en klass högre än den högsta av de
anslutande vägarnas belysningsklass.
Effektbelysning i cirkulation får inte utformas så att den blir missledande för förare
eller kan förväxlas med fordonsbelysning.

Öppna platser
Torg
Torgets olika trafikantzoner ska vara belysta enligt krav för respektive trafikslag.
Bländningsklass på torg ska vara GRL ≤ 55.
I kulturhistorisk känslig miljö ska ljussättning vara varsamt utförd.
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Bussterminaler och busshållplatser
Vid belysta vägar ska vägbelysningen anordnas så att även busshållplaten blir belyst.
Hållplatsen ska vid belysta vägar belysas med samma belysningsklasser som vägen i
övrigt. Bussficka ska hanteras som köryta (C-klass) och plattform som gångyta (Pklass).
Bussterminal ska belysas med belysningsklass C1.

Parkeringsplatser
Parkeringsplatser ska belysas enligt SS-EN 12464-2 tabell 5.9 Parking areas.

Övergångsställen
Vid belysta vägar ska vägbelysningen anordnas så att även övergångstället blir belyst.
Övergångsställen ska vid belyst väg belysas med en belysningsklass högre än vägen i
övrigt.
Om övergångställe ska belysas vid obelyst väg ska belysning med minst klass C5 för
körytor och klass P4 för gångytor ordnas.
Vägbelysningen ska anordnas på ett sådant sätt att en god negativ kontrast uppnås med
fotgängare som en mörk silhuett mot en ljus bakgrund.
Då inte normal vägbelysning ger tillräcklig trafiksäkerhet ska separatbelysning
anordnas. Typ av separatbelysning, dess position och orientering till övergångsstället
ska utformas så att positiv kontrast uppnås utan att skapa bländning för föraren.
Intensivbelysning av övergångställe får inte utföras om vägbelysning saknas eller är
undermålig.

Belysning av GCM-vägar
Allmänt
Belysningen ska vara utformad så att miljön känns trygg.
Belysning ska anpassas till platsens omgivningsljus.

GCM-vägar
Förutsättning
Utanför tätort anger Riktlinje TDOK 2014:0286 ”Belysning av cykelnät utanför
tätort” när GCM-väg ska belysas.
Inom tätort ska GCM-vägar vara belysta enligt belysningsklass P3. För områden med
tät trafik eller med mycket omgivningsljus ska belysningsklass P2 användas.
GCM-väg utanför tätort som förses med belysning ska belysas enligt belysningsklass
P4.
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GCM-väg intill körbana
Förutsättning
Där både GCM-väg och köryta ska belysas anordnas det i första hand med
vägbelysningsstolpar som belyser båda ytorna. GCM-väg kan vid behov
kompletteras med separata lägre stolpar.
Där GCM-väg och vägs körbana endast är åtskilda med vägmarkering eller kantsten,
ska belysning vara anordnad så att även körbanan blir belyst med lämplig
belysningsklass.
Belyst GCM-väg som går längs med obelyst väg ska uppfylla avskärmningsklass G*6
samt ha max stolphöjd 6 m.

Karaktär och orientering
Stolpar ska placeras så att GCM-vägens riktning och utsträckning i rummet blir tydlig.
Belysningen ska planeras så att entréer och målpunkter tydligt framgår

Belysning av GCM-väg under bro
Belyst GCM-väg som går under bro ska ha samma belysningsklass som anslutande
delar, dock lägst belysningsklass P4.
GCM-väg som går under bro där brons utsträckning i GCM-vägens riktning överstiger
5 gånger öppningens bredd tvärs GCM-vägen ska förses med dagbelysning.
Dagbelysning ska vara minst belysningsklass C0, med avvikelse att den horisontella
medelbelysningsstyrkans driftvärde i marknivå ska vara minst 100 lux.
Dagbelysning ska ljusstyras så att den på natten har samma belysningsklass som
anslutande GCM-vägar.

Trappor
Trappor ska ha belysning vars ljusriktning och ljusnivå tydligt markerar trappan i
förhållande till omgivningsljuset på platsen.
Trappa ska ha samma belysningsklass som anslutande delar, dock lägst
belysningsklass P4.
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Belysningsklasser
Förutsättning
En belysningsklass är definierad av fotometriska krav, som inriktar sig på de
visuella behov som trafikanten har för olika typer av vägar och omgivningar.
Normativ referens är SS-EN 13201 del 2-5.

Belysningsklasser för vägar och gator
Belysningsklasser vid motortrafik
Förutsättning
M-klassen är till för motorfordonsförare och syftar till körning längs vägsträckor
med synavstånd på över 60 m.Vägytans luminans fås från mätning eller
beräkning av belysningstyrkan på vägytan, vägytans reflektionsegenskaper
och observatörens position. Regler ges i SS-EN 13201-3 och SS-EN 13201-4.
M-klass i Tabell 14.6 ska användas för motorfordonsförare där hög eller normal
hastighet tillåts och siktsträckan är över 60 meter.
Tabell 14.6 M– klass
Klass

Vägytans medelluminans från en körbana
på en väg med torrt och vått väglag

Synnedsättande
bländning

Torrt tillstånd

Vått

Torrt tillstånd

L i cd/m2
[minimum
driftvärde]

Omgivningsljus

U0
[minimum]

Ul a
[minimum]

U0w
[minimum]

fTI i %
[maximum]

REI b
[minimum]

M1

2,00

0,40

0,60

0,15

10

0,35

M2

1,50

0,40

0,60

0,15

10

0,35

M3

1,00

0,40

0,40

0,15

15

0,30

M4

0,75

0,40

0,40

0,15

15

0,30

M5

0,50

0,35

0,40

0,15

15

0,30

M6

0,30

0,35

0,35

0,15

20

0,30

a

Luminanslikformighet (Ul) ger ett mått på synbarhet för upprepat mönster av ljusa och
mörka fläckar på vägbanan och är endast relevant för visuella förhållanden på långa
oavbrutna vägavsnitt och ska därför endast tillämpas under sådana omständigheter. De
värden som anges i kolumnen skiljer sig från SS-EN 13201-2:2016 och är minsta
rekommenderade för den specifika belysningsklassen vid beräkning med vägbeläggning av
N-klass.
b
Detta kriterium ska endast tillämpas när det inte finns några områden med egna
belysningskrav intill körbanan, t.ex. vägren som används för gående. Omgivningsljus EIR är
relativt nytt och oprövat och kan därför komma att justeras.
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Belysningsklasser vid konfliktzoner
Förutsättning
C-klasserna är till för motorfordonsförare och avsedda för användning på
konfliktzoner på trafikleder där trafiksammansättningen i huvudsak består av
motortrafik. Konfliktzoner förekommer också där fordon korsar varandra eller
beblandar sig med fotgängare, cyklister eller andra trafikanter. Områden som
visar en förändring i väggeometri, så som reducerat antal körfält eller
avsmalnat körfält eller körbanebredd, betraktas också som konfliktzon. Dessa
zoner leder till en ökad risk för kollisioner mellan fordon, mellan fordon och
fotgängare, cyklister och andra trafikanter, och/ eller mellan fordon och fasta
föremål.
Där angränsande områden har belysningsrekommendationer baserade på
luminans och horisontell belysningsstyrka, kan Tabell 14.8 användas för att
bestämma jämförbara ljusnivåer av M- och C-klasser.
Den vedertagna korrespondensen mellan luminans och genomsnittlig
horisontell belysningsstyrka beror på ytans ljushet som representeras av Q0
värdet från ytan.
C-klass är främst avsedd att användas då vägluminansberäkningar inte går att
utföra eller inte är tillämpbara. Detta kan inträffa när de synavstånd är mindre
än 60 m och då det finns flera observatörspositioner som är av betydelse. Cklasserna är dessutom avsedd för andra trafikanter inom konfliktzonen. Cklasser tillämpas för gång- och cyklister i sådana fall, där P klasser inte är
tillräckliga.
C-klass enligt Tabell 14.7 ska användas i konfliktzoner.
Tabell 14.7 C –klass
Klass

Horisontal belysningsstyrka

E i lx

[minimum driftvärde]

U0
[minimum]

fTI i % a
[maximum]

C0

50

0,40

10

C1

30

0,40

10

C2

20,0

0,40

10

C3

15,0

0,40

15

C4

10,0

0,40

15

C5

7,50

0,40

15

a

Då synnedsättande bländning fTI är möjlig att beräkna.
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Översättning från M-klass till C-klass och omvänt ska utföras enligt Tabell 14.8.
Tabell 14.8 M- och C-klass likställs för olika värden på vägytans Q0
Belysningsklass M

M1

M2

M3

M4

M5

M6

Belysningsklass C
om Q0 ≤ 0.05 cd·m -2·lx-1

C0

C1

C2

C3

C4

C5

Belysningsklass C
om 0.05 cd·m -2·lx-1 < Q0 ≤ 0,08 cd·m-2·lx-1

C1

C2

C3

C4

C5

C5

Belysningsklass C
om Q0 > 0.08 cd·m-2·lx-1

C2

C3

C4

C5

C5

C5

Belysningsklasser för gående och cyklister
Förutsättning
P-klassen är avsedd för gående och cyklister på gång- och cykelbanor,
trottoarer och andra vägtyper belägna separat eller längs med vägbanan till en
trafikled, och för gågator, torg, parkeringsplatser, skolgårdar m.m.
P-klass enligt Tabell 14.9 ska användas för separat gång- och cykeltrafik.
Tabell 14.9 P-klass
Kla
ss

Horisontal belysningsstyrka

Vertikal
belysningsstyrka

E i lx a

[minimum
driftvärde]

Emin i lx
[minimum
driftvärde]

fTI i % b
[maximum]

Ev,min i lx c
[minimum]

P1

15,0

3,00

15

5,0

P2

10,0

2,00

15

3,0

P3

7,50

1,50

15

2,5

P4

5,00

1,00

20

1,5

P5

3,00

0,60

20

1,0

P6

2,00

0,40

20

0,6

P7

Prestanda ej
fastställd

Prestanda ej
fastställd

Prestanda ej
fastställd

Prestanda ej
fastställd

a

För att uppnå jämnhet så får inte det aktuella driftvärdet av medelbelysningsstyrkan överstiga

1,5 gånger av minimum E -värdet för angiven klass. Vid högre medelbelysningsstyrka än 15
lx så ska jämnhet U0 vara ≥ 1/3.
b
Då synnedsättande bländning fTI är möjlig att beräkna.
c,
Om extra krav vid behov av ansiktsigenkänning.
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Tilläggskrav för vertikal belysning
Klasser för begränsning av bländning och kontroll av
störande ljus
Avskärmningsklasser, (G*-klasser)
Förutsättning
G*-klasserna kan användas för att ställa krav på ljusfördelningen från
armaturer. G*-klasserna tillämpas på platser där man vill minimera bländning
och störande ljus och där TI inte kan beräknas.
TI mäter slöjluminans som orsakas av synnedsättande bländning i förhållande
till den genomsnittliga vägytan luminans, i ungefärlig proportion. Ljusflödet
påverkar både dessa termer lika och följaktligen ljusintensitet i förhållande till
ljusflödet varför detta uttrycks i tabellen.
Beräkningsförutsättningar finns i SS-EN 13201-2:2016. Annex A.1.
G*-klasserna i Tabell 14.10 ska tillämpas för att ställa krav på ljusfördelning från
armatur.
Tabell 14.10 Avskärmningsklass, (G*-klass)
Klass

Högsta förhållande mellan ljusintensitet
och ljusflöde som avges i riktningar under
horisontalplanet, uttryckt i cd/klm c
vid 70°
och över a

Övriga krav

vid 80°
och över a

vid 90°
och över a

G*1

200

50

Inga

G*2

150

30

Inga

G*3

100

20

Inga

G*4

500

100

10

Ljusstyrkan över 95° a) ska
vara noll b)

G*5

350

100

10

Ljusstyrkan över 95° a) ska
vara noll b)

G*6

350

100

0

Ljusstyrkan över 90° a) ska
vara noll b)

a

I armaturens alla riktningar utifrån angiven vinkel från lodlinjen med armaturen monterad
såsom den ska tillämpas.
b
Ljusstyrka på upp till 1 cd/klm kan anses vara noll.
c
Fås från armaturens ljusfördelningskurva.

KRAV

338(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Bländningsklasser baserade på bländtalsindex
Förutsättning
Bländtalsindex kan användas för att ställa krav på graden av
obehagsbländning från armaturer avsedda för GC-vägar. Det beräknas som
armaturens maximala ljusflöde vid 85 grader från lodlinjen i relation till
projicerad area på armaturens lysande yta. Lågt ljusflöde och stor lysande yta
ger ett lägre värde (högre klass).
Beräkningsförutsättningar finns i SS-EN 13201-2:2016. Annex A.2.
Bländtalsindex enligt Tabell 14.11 ska tillämpas för att ställa krav på grad av
obehagsbländning från armatur avsedd för GC-vägar.
Tabell 14.11 Bländtalsindex
Klass

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Bländtalsindex
[maximum]

–

7 000

5 500

4 000

2 000

1 000

500

Bländtal GRL
Förutsättning
Metod för att beräkna bländningstal på öppna ytor såsom torg, skolgårdar och
bussterminaler där TI ej går att tillämpa på grund av geometri och
observatörsplats.
Beräknas som en funktion av slöjluminans från belysningsanläggningen i
relation till omgivningen. GRL beräknas för alla möjliga positioner och
betraktelseriktningar inom det aktuella området.
Beräkningsförutsättningar finns SS-EN12464-2:2014.
Tabell 14.13 ska tillämpas för att ställa krav på maximalt värde för bländtal för öppna
ytor med många olika observatörspositioner.
Tabell 14.12 Bländtal GRL
Bländtal GRL
Område

Trygghet och säkerhet

Rörelse och säkerhet

Nivå

RG,L

Låg risk

55

Medelrisk

50

Hög risk

45

Endast gående

55

Långsamtgående trafik

50

Normal trafik

45
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Utformning av belysningsanläggning
Anpassning till omgivningen
Belysning av järnvägskorsning och väg intill järnväg ska utformas så att den inte
försämrar synbarheten för järnvägens ljussignaler. Belysningsanordningarna intill
järnvägsområdet ska utformas i samråd med Trafikverket.
Vägbelysning intill flygplatser ska utformas så att den inte försämrar siktbetingelserna
för luftfarten. Belysningsanordningarna ska utformas enligt Transportstyrelsens
föreskrifter. För väg under inflygningskorridor, ska de säkerhetsavstånd beaktas, som
meddelas av Transportstyrelsen.
Vägbelysning intill hamnar och farleder ska utformas så att den inte försämrar
siktbetingelserna för sjöfarten. Belysningsanordningarna ska utformas enligt
Transportstyrelsens föreskrifter.
För vägsträcka med korsande eller intilliggande högspänningsledning ska
säkerhetsavstånd till högspänningsledningen beaktas, se starkströmsföreskrifterna.
Belysningsanordningarna ska utformas i samråd med ledningsägaren.

Anläggningsprinciper
Allmänt
Belysningsanläggningen ska förbättra synbarheten av vägen och dess närmaste
omgivning.
Belysningsanläggningen ska förtydliga vägens sträckning,och framhäva
framförliggande konflikt- och manöverområden.
Positionsljus får inte ersätta vägbelysning.

Armaturer
Krav i {TDOK 2013:0651} ska vara uppfylld för armaturer.

Ljuskällor
Krav i {TDOK 2013:0651} ska vara uppfylld för ljuskällor.

Styrsystem och ljusreglering
Krav enligt {TDOK 2013:0580 Elkraftsanläggningar. Styrsystem för
belysningsanläggningar för väg} ska vara uppfyllda.

Ljuspunktsplacering
Över vägbana får ljuspunktshöjden inte vara mindre än 4,7 m.

Stolpplacering
Inom säkerhetszonen ska stolpar vara eftergivliga eller placeras bakom räcken.
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När vägen har räcken ska stolpar alltid placeras bakom räcket och normalt utanför
räckets arbetsbredd.
Skaderisken för motorcyklister ska beaktas vid stolpplacering. Stolpar i ytterkurvor
innebär en ökad skaderisk.

Belysningsstolpar, linor och fundament
Luftledning och linor över allmän väg ska vara förlagd på sådan höjd, att det fria
utrymmet över mark blir minst 6,0 m.
Stolpar som placeras inom säkerhetszonen och som inte placeras bakom räcke ska
vara eftergivliga enligt SS-EN12767:2019. Se avsnitt om eftergivlig vägutrustning.

Vägbeläggning
Förutsättning
Vägbeläggningens reflexionsegenskaper krävs vid beräkning av
vägyteluminans. I tabellen anges N-klass, W-klass och Q0 för
asfaltsbeläggningar på olika gatu- och vägtyper. Tabellen används som hjälp
vid belysningsberäkning när vägbeläggningens reflektionsegenskaper inte är
kända.
Om vägbeläggningens reflektionsegenskaper inte är känd ska värden i Tabell 14.13
användas vid belysningsberäkning.
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Tabell 14.13 Beläggningars reflektionsegenskaper
Gatu-/vägtyp

Typ av beläggning

Nklass

Wklass

Q0

Landsbygdsväg

Ljus granit eller ljus kvartsit (ABS,
TSK)

N1

W2

0,10

ÅDT> 4 000

Mörk granit, mörk kvartsit (ABS,
TSK)

N2

W2

0,08

Porfyr (ABS, TSK)

N2

W3

0,08

Landsbygdsväg,

Ljus granit eller ljus kvartsit (TSK)

N1

W3

0,10

ÅDT< 4 000

Mörk granit eller mörk kvartsit (TSK)

N2

W3

0,08

Tät med mycket bitumen (ABT)

N2

W3

0,08

Genomfartsled

Ljus granit eller ljus kvartsit (ABS,
TSK)

N1

W2

0,10

Huvudled

Mörk granit, mörk kvartsit (ABS,
TSK)

N2

W2

0,08

Huvudgata, ÅDT> 6
000

Porfyr (ABS, TSK)

N2

W3

0,08

Huvudgata, ÅDT < 6
000

Ljus granit eller ljus kvartsit (TSK)

N1

W3

0,10

Lokalgata

Mörk granit eller mörk kvartsit (TSK)

N2

W3

0,08

Tät med mycket bitumen (ABT)

N2

W3

0,08

ABS (skelettasfalt): Asfaltbetong med hög andel grovt stenmaterial.
ABT: Tät asfaltbetong.
TSK: Tunnskiktsbeläggning.

Adaptationssträckor
Vid övergång från belyst till obelyst vägsträcka ska adaptationssträcka vara utförd
enligt Tabell 14.14.
Tabell 14.14 Kortaste adaptationssträcka på vägsträcka
VR i km/h referenshastighet
Belysningsklas
s

120

110

100

90

80

70

60

50

M1

200 m

180 m

170
m

150
m

130
m

120
m

100
m

-

M2

150 m

140 m

120
m

110
m

100
m

90 m

-

-

M3

100 m

90 m

-

-

-

-

-

-

M4

-

-

-

-

-

-

-

-

M5

-

-

-

-

-

-

-

-

M6

-

-

-

-

-

-

-

-
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Visuell ledning

Beräkning av prestanda
Vägbelysning
Beräkningsmetoder som beskrivs i {SS-EN 13201–3} ska tillämpas för att
dimensionera krav i avsnitt 14.2 Belysningsklasser.

Tunnelbelysning
Beräkningsmetoder som beskrivs i publikation {CIE 189:2010 Calculation of tunnel
lighting quality criteria} ska tillämpas för att dimensionera krav i avsnitt 14.6
Belysning i vägtunnlar och på väg under bro.

Metoder för mätning av belysningsprestanda
Vägbelysning
För att verifiera att krav i avsnitt 14.2 och 14.6 är uppfyllda, ska mätmetoder som
beskrivs i {SS-EN 13201–4} tillämpas.

Tunnelbelysning
För att verifiera att krav i avsnitt 14.6 Belysning i vägtunnlar och på väg under bro är
uppfyllda, ska mätmetoder som beskrivs i {SS-EN 13201–4} och {SIS-CEN CR
14380:2013 Ljus och belysning – Tunnelbelysning} tillämpas.

Belysning i vägtunnlar och på väg under bro
Allmänt
Förutsättning
Syftet med belysning i vägtunnlar är att säkerställa att trafikanter, både under
dagen och på natten, kan närma sig, passera och lämna tunneln på ett säkert
sätt. Funktioner som finns i Vägtrafiktunnlar framgår av Figur 14.1.
I nödsituationer täcker belysning två huvudfunktioner:
1. ge vägledning och tillräckligt med ljus för förare att kunna lämna
tunneln i sina fordon (reservbelysning),
2. ge vägledning för personer som lämnar sina fordon och evakuera
tunneln som fotgängare (utrymningsbelysning).
Avsnittet täcker även allmän- och utrymningsbelysning i driftutrymmen och
utrymningsvägar i anslutning till trafikutrymmet.
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Figur 14.1 Vägtrafiktunnelns funktioner
All reserv- och utrymningsbelysning som beskrivs i detta avsnitt ska levereras från en
avbrottsfri kraftförsörjning, för att garantera kontinuiteten i belysning.

Tunnelbelysning
Tunnlars behov av dagbelysning och nattbelysning ska bestämmas enligt {SISCEN/CR 14380, Annex A2 ”Trafikviktad L20 metod”}.
Samtliga rekommendationer i annex A2 ska tolkas som krav.
För tunnlar kortare än 200 m ska först behov av dagbelysning kontrolleras enligt
metod i {SIS-CEN/CR 14380, Annex A5}.
Tunnlar kortare än 25 m behöver inte dagbelysning, nattbelysning ska utformas enligt
samma principer som vägbelysning.
Annex A1 ”L20 metoden” punkt A1.3 och A1.10 ska tillämpas vid dimensionering av
dagbelysning.
Vid dimesionering får inte L20 högre än 8000 cd/m2 eller lägre än 1000 cd/m2
användas.

Avståndet från tunnelportal till första interiörarmatur ska maximalt vara 2m.
Avståndet från tunnelportal till första infartsarmatur ska maximalt vara 2m.
Nationella avvikelser och tillägg enligt Tabell 14.15 ska användas.
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Tabell 14.15 Avvikelser och tillägg från {SIS-CEN/CR 14 380}
Punkt

Avvikelse och tillägg

4.4.2

TI < 6 % gäller för hela tunneln

4.4.3

För automatisk kontroll ska luminansmätare för L20 tillämpas

A.1.3

I Annex A2 gäller A.1.3 men med ändring att maximal tillåten kvot
mellan Tröskelzon (Ltr) och Inre zon inte får överstiga 2:1

A.1.10.1

Vid approximation ska värden för snö användas i tabell A4

A.1.10.1

För 70 km/h och lägre gäller "Stopping Distance SD" 60 m,
för 80 km/h till 120 km/h gäller "Stopping Distance SD"
100 m till 160 m i tabell A4

A.1.10.2

Som luminansvärde för snö ska 6 kcd/m2 användas för alla
körriktningar i tabell A5

Annex A2

För 70 km/h och lägre gäller "Stopping Distance SD" 60 m
För 80 km/h till 90 km/h gäller "Stopping Distance SD" 100m
För 100 km/h och mer gäller "Stopping Distance SD" 160 m

A.2.5

Inget krav på utfartsbelysning

A.5.2

Figur A9 ska 30 % vara synligt

A.5.5

Tabell A16 och A17 ska inte tillämpas

Tunnelbelysningsberäkningsfil från beräkningsprogrammet Relux ska alltid levereras
från leverantör till beställaren.

Reservbelysning
Reservbelysningen i trafikutrymmet ska utformas enligt {SS-EN 16276} med
nationella undantag enligt Tabell 14.16.
Tabell 14.16 Avvikelser och tillägg från {SS-EN 16 276} gällande
reservbelysning
Avvikelser och tillägg från {SS-EN 16276}
4.1

Reservbelysning ska vara avbrottsfri och ska ha en drifttid på
minst 15 min vid spänningsbortfall av normal kraft.

4.2.1

Minimikrav på reservbelysningen är driftvärde av E på minst
10 lux samt ett minimi på Emin 2 lux.
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Utrymningsbelysning
Nödbelysning i trafikutrymme ska utformas enligt {SS-EN 16276} med nationella
undantag enligt Tabell 14.17.
Tabell 14.17 Avvikelser och tillägg från {SS-EN 16 276} gällande
utrymningsbelysning
Avvikelser och tillägg från {SS-EN 16276}
4.1

Drifttid för utrymningsbelysning ska vara 60 min enligt {SS-EN
1838 Nödbelysning}

4.3.2

Vägledande utrymningsljus ska vara placerade 1,0 m över
vägbanans nivå

4.3.2

Maximalt avstånd mellan vägledande utrymningsljus med
punktbelysning är 10 m

4.3.2

Vägledande utrymningsljus med punktbelysning ska minst ge 4 cd
för varje meter mellan två armaturer (10 meter mellan två
armaturer innebär 10 m × 4 cd = 40 cd) i alla riktningar som kan
ses från en utrymmande person.

4.3.2

Alternativ till vägledande punktbelysning är kontinurligt vägledande
utrymningsbelysning som ska minst ge 200 lm/m i en 120 graders
vinkel ut från tunnelvägg.

4.3.3.2

Ljusmarkörer vid nödutgång (blixtljus) runt dörr ska lysa grönt vid
normala förhållanden. Ljusintensitet och bländning ska uppfyllas
enligt punkt 4.3.2 ovan. Vid nödsituation ska ljusmarkörerna blinka
med en frekvens mellan 1 till 4 Hz. Ljusmarkörer ska vara av typen
LED-belysning. Belysning ska utformas enligt något av alternativen
i Tabell 14.16

4.3.3.3

Inget krav på att dörr ska vara belyst

Figur 14.2 Utformning av ljusmarkörer vid nödutgång

Belysning i driftutrymmen och utrymningsvägar
Kraven gäller även kabelkulvertar och räddningsrum.

Allmänbelysning
Allmänbelysning ska utformas enligt {SS-EN 12464–1 (Ljus och belysning –
Belysning av arbetsplatser – Del 1 Arbetsplatser inomhus)}.
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Utrymningsbelysning i driftutrymmen och
utrymningsvägar
Utrymningsbelysning ska utformas enligt {SS-EN 1838 Nödbelysning}.

Säkerhetsskyltar
Förutsättning
Safety sign (eng.) är översatt till säkerhetsskylt i SS-EN 1838 (sv) ofta kallat
utrymningsskylt, hänvisningsskylt och vägledande skylt.
Säkerhetsskyltar omfattar hänvisningskyltar för utrymning, nödskyltar och
andra säkerhetsskyltarsom man genom riskbedömning ansett behöva vara
läsbart vid nöddrift.
Säkerhetsskyltar ska följa kraven i {SS-EN 1838}.

Materialkrav
Armaturers egenskaper ska uppfylla krav i {TDOK 2013:0651 Belysningsarmaturer}.

Belysningsstyrning
Allmänt
Belysning i vägtrafiktunnlar ska styras enligt principer nedan:
a) Normalbelysning är belysning för fordon vid normala förhållanden och
innehåller oftastföljande typer:
1. infartsbelysning (tröskelzon och övergångszon) styrs via L20
luminansmätare,
2. dagbelysning styrs via skymningsrelä,
3. nattbelysning är alltid på, samt
4. vägledande ljus är alltid på (kan kombineras med vägledande
utrymningsljus.)
b) Reservbelysning är normalt en del av nattbelysningen och drivs med
reservkraft i minst 15 min.
c) Utrymningsbelysning är belysning för personer som utrymmer (evakuerar)
tunneln till fots ien nödsituation såsom vid brand. Utrymningsbelysning drivs
med reservkraft i minst 60 min och styrs av detektorer (t.ex. rök, radar och
kameror) samt vid strömavbrott.Utrymningsbelysning består av följande:
1. vägledande utrymningsljus,
2. nödutgångsbelysning och
3. ljusmarkörer vid nödutgång (blixtljus).
d) Allmänbelysning i teknikutrymmen och servicetunnlar, styrs via strömbrytare
eller rörelsedetektorer.
e) Nödbelysning i teknikutrymmen och servicetunnlar som tänds vid utrymning
pga strömavbrott och som får sin kraft ifrån reservkraft.
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Samtliga ovanstående funktioner förutom Allmänbelysning ska även kunna styras av
Trafikledningscentral då kommunikation finns.
Vägledande utrymningsljus ska då det kan styras från Trafikledningscentral ha en
varnande funktion om att tunneln ska utrymmas då underhållsarbeten pågår i tunnel.
Nattbelysning i tunnlar ska om möjligt ”nattsänkas” med en M-klass då trafikintensitet
sjunker på natten.

Luminansmätare
Luminansmätare ska, vid aktuell stoppsträcka, mäta den sfäriska luminansen i 20°
(L20) för tunnelmynningen.
Mätöppning (L20) i luminansmätare ska anpassas efter aktuellt mätavstånd
(placering).
Inriktning av luminansmätare ska utföras i samråd med leverantören.
Luminansmätare ska vara placerad på 5-7 meters höjd.
Luminansmätare ska vara åtkomlig från vägren.
Mätaren ska vara innesluten i ett vattentätt hölje, skyddsklass IP65.
Luminansmätaren ska vara utrustad för matning med 230 V 50 Hz och försedd med
termostatreglerad värme samt torkare och spolare. Samtliga funktioner ska vara
kopplade till kopplingsklämmor för yttre styrning. För rengöring ska torkarblad
användas.
Luminansmätaren ska vara försedd med UV beständig spolvattenbehållare, minst 10
liter och med rör för påfyllning från marknivå. Spolarvätska ska vara för året-runt
drift. Låg nivå spolarvätska ska indikeras som larm i PCMS.
Luminansmätare ska vara försedda med automatisk rengöring av luminansmätarhusets
fönster. Spolning och rengöringsanordning ska aktiveras automatiskt via styrsystemet,
med valmöjlighet på veckovis intervaller.
Luminansmätarens mätområde ska vara 1000 till 8000 cd/m² via en analog utgång 420 mA.
Luminansmätare ska skyddas av överspänningsskydd.
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Miljöåtgärder
Buller
Bulleravskärmningar
Bulleravskärmning ska vara anordnad där riktvärden för ljudnivåer inte kan uppnås.

Utformning av bulleravskärmningar
Genomsiktlig skärm ska förses med markering om de genomsiktliga ytorna är högre
än 1,0 m.
Markering på genomsiktlig skärm ska vara minst 5 mm bred och ha maximalt 100 mm
mellanrum. Undantag kan medges för annan markering om det kan styrkas att det ger
samma avskräckande effekt på fåglar.
Bullerskydd med genomsiktligt material ska ha en utformning som minimerar risken
för att fåglar flyger in i skärmen.
Där bullerskydd påverkar fauna- eller viltstråk ska faunastängsel/viltstängsel eller
bullskydd, finnas på motsatt sida av vägen.

Akustisk utformning
En bullerskyddsskärm ska vara helt tät.
Bullerskyddsskärms anslutning mot mark, bro, fundament eller liknande ska vara helt
akustiskt tät.
Bullerskyddsskärm ska uppfylla ljudnivåskillnad DLR 25 dB enligt {SS-EN1793-2}.
Undantag kan medges om det går att påvisa att ljudnivåskillnad DLR 25 dB är en
under- eller överdimensionering.
För platsbyggd bullerskyddsskärm ska minst samma ljudisolering vara uppnådd som
krav enligt ovan.
För bullerskyddsskärm, som ska vara ljudabsorberande, ska ljudnivåskillnad DLα 8 dB
enligt {SS-EN1793-1} vara uppfylld. Undantag kan medges för annan ljudabsorption
om det går att påvisa att ljudnivåskillnad DLα 8 dB är en under- eller
överdimensionering, under förutsättning att det går att påvisa att ljudreflektioner i
skärmen inte ökar ljudnivån vid någon bullerberörd.
Platsbyggd bullerskyddsskärm med ljudabsorbent ska ha minst samma
absorptionsförmåga som krav enligt ovan medför.
Bullerskyddsvall ska vara utförd så att krönhöjden uppfyller klass TLK 20 i livslängd.

Estetisk utformning
Bullerreducerande skärm eller vall ska vara anpassad till omgivningens karaktär.
Valet mellan vall och skärm ska ske med hänsyn till omgivningen.
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Teknisk utformning
Släntlutning ska vara anpassad så att bullerskyddsvallen går att sköta på ett rationellt
sätt.
Bullerskyddsskärm ska vara utformad så att underhåll är tekniskt möjligt utan att
skärmens akustiska effekt minskar.

Trafiksäkerhet
Bullerskyddsskärm ska vara placerad
1. utanför vägens säkerhetszon eller,
2. vara skyddad av räcke.
Bullerskyddsskärm ska vara utformad så att
1. bländande ljusreflektioner inte uppstår för trafikanter.
2. vattenavrinningen från vägen inte påverkas negativt.
På sida av bullerskyddsvall vänd mot trafik ska släntlutning vara utformad enligt vald
vägtyp.

Avbrott i avskärmning
Avbrott/öppning i bullerskyddsskärm eller -vall ska vara utförd så att effekten av
bullerskyddet inte försämras.

GCM-vägar längs bulleravskärmningar

Vatten
Utformning med hänsyn till vattenkvalitet
Väg- eller gatuanläggning får inte påverka yt- eller grundvattenområde så att status för
vattenförekomsten försämras eller miljökvalitetsnorm inte kommer att uppfyllas.
Grund- eller ytvattentillgång som nyttjas eller kan komma att nyttjas för vattentäkt
och/eller har stora naturvärden ska vara skyddad mot infiltration av förorenat
dagvatten och mot skadligt utsläpp eller olägenhet i samband med olycka.
Krav angående yt- och grundvattenskydd i {TDOK 2014:0045} ska följas.

Omhändertagande av dagvatten
Avvattningssystem ska utformas och dimensioneras för att samla upp och avleda
dagvatten från vägytan och vägområdet så att det inte uppstår översvämning, skadlig
grundvattennivåförändring, skador på vägdränering, skador på yt- eller
grundvattenområde eller annan känslig miljö.
Krav angående avvattning i {TDOK 2014:0045} ska följas.
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Genomledning av vattendrag
Krav på genomledning av vattendrag styrs av Tekniska krav avvattning {(TDOK
2014:0045) och Krav Brobyggande (TDOK 2016:0204).
Trummor och broar för genomledning av vattendrag ska ha funktion som passage för
vattenlevande djur, även kallad vattenfaunapassage.

Fauna
Stängselsystem
Stängselsystemet ska vara tätt.
När det redan finns en barriär som uppfyller kraven på vilt- eller faunastängsel för
målarterna ska inget nytt stängsel sättas upp.
Vilt- och faunastängsel ska sättas upp längs båda sidor av vägen.
Vid öppningar i vilt-och faunastängsel ska flyktvägar för djuren, t.ex. uthopp,
anläggas.
Trästolpar för vilt- och faunastängsel ska placeras utanför den aktuella vägens
säkerhetszon.

Utformning av vilt- och faunastängsel
Vilt- och faunastängsel ska
1. ha en effektiv höjd på minst 2,2 m från terrängsidan,
2. ha en maskvidd på högst 0,15 x 0,15 m,
3. ha ett avstånd mellan markytan och nätets underkant på högst 0,1 m, gäller
även hålrum och diken.
4. utformas så att djurens möjligheter att komma in på vägbanan, vid anslutande
väg och andra öppningar i stängslet, begränsas exempelvis genom att anlägga
en grind, färist eller indrag av stängsel längs anslutande väg.
5. leda djuren till säker passagemöjlighet.
6. ansluta tätt vid exempelvis broar, grindar och bullerplank.
För faunastängsel gäller dessutom att
1. det ska vara utformat för att hindra arter från att gräva sig under, lyfta upp
eller klättra över,
2. det ska vara anpassat för avsedd målart genom mindre maskvidd nertill,
3. det ska vara nedgrävt 0,4 m med undantag från hällmark och blockig terräng
där stänglset ska förankras i berget.
Vilt- och faunastängsel med 1,6 m höjd från terrängsidan får användas i särskilda fall
efter att det godkänts av Beställaren.
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Placering av vilt- och faunastängsel
Vilt- och faunastängsel ska placeras så att djur leds längs stängslet till en plats där
djuret kan passera vägen på ett säkert sätt.
Hinderfri remsa med bredd minst 1,0 m ska finnas längs vilt- och faunastängslets båda
sidor, se Figur 15.1.

Figur 15.1 Hinderfri remsa med en bredd på minst 1,0 m längs stängslets
båda sidor.
Vid planskild korsning där väg med stängsel passerar på bro ska vilt- och
faunastängsel anslutas till brons konstruktion.
Där anslutande väg finns till huvudväg och grind eller färist saknas, ska vilt- och
faunastängsel dras från huvudväg minst 50-150 m in på båda sidor av anslutande väg.
Där vilt- och faunastängsel avslutas mot öppen terräng ska stängslet gå parallellt med
vägen minst 85 m ut i den öppna terrängen.
Vid ände av stängsel ska varningsmärken finnas som informerar trafikanter i båda
riktningar om risken för att djur kan korsa vägen.

Grindar
Grindar för personpassage ska vara självstängande.
Alla grindar ska skyltas med uppmaning om att stänga grinden efter sig.
Låsanordning på grind ska vara lätt att öppna och stänga.
Grindar på sekundärväg för fordonspassage ska placeras så att dimensionerande
fordon kan stanna på sekundärvägen och öppna respektive stänga grind utan att
blockera primärvägen.
Grindar för underhåll av byggnadsverk ska finnas i vilt- och faunastängsel på ett
avstånd av 10 – 15 m från bro eller uthopp.

KRAV

352(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Färist
Längd på färist ska vara minst 4,5 m.
Färisten ska ha god funktion med avseende på avvattning, ansamling av material och
evakueringsmöjligheter för mindre djur.

Uthopp
Uthopp ska som minst placeras i anslutning till platser där djur kan ta sig in i
vägområdet.
Uthoppens placering ska anpassas till djurens beteende så att de naturligt söker sig till
uthoppet.
Ett uthopp ska vara utformat så att djur som kommit in i vägområdet kan hoppa ut.
Stängslet ska på ömse sidor anslutas till uthoppet så att djur inte kan ta sig in i
vägområdet.
Ett uthopp ska utformas i två nivåer enligt principfiguren nedan. De två nivåerna ska
skiljas åt med ett vertikalt fall.

Figur 15.2 Principutformning av uthopp
Uthoppets effektiva höjd ska vara minst 1,6 m. Vid val av höjd ska hänsyn tas till
klimatzon. Uthoppets effektiva höjd får inte ökas med hjälp av stängsel e.d.
Uthoppets utsträckning i längsled ska vara minst 4,0 m. Anslutande stängsel får inte
blockera eller på annat sätt försvåra för djur att uppmärksamma uthoppet eller att
hoppa ut från uthoppet.
Uthoppets överyta ska vara fast och utan håligheter eller annat där djur riskerar att
skadas när de hoppar ut från den övre nivån. Markytan på den nedre nivån
(landningsplatsen), ska vara synlig för djuret. Landningsplatsen ska vara fri från sten,
vegetation o.d. som kan skada djur som använder uthoppet.

Faunapassage
Allmänt
Arter som har naturlig utbredning i det aktuella området eller förväntas återinvandra
ska tas med i bedömningen i samband med val och utformning av faunapassage.
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Placering och passagetäthet
Faunapassage för stora däggdjur
Faunapassagen ska dimensioneras så att den har god funktion för större däggdjur.

Ekodukt
Landskapsinpassning/ Placering
Ekodukt ska placeras och utformas så att den upplevs som en fortsättning på
omgivande natur.
Ekodukten ska bidra till att landskapet på var sida om infrastrukturen binds samman,
dvs. att djur och växter som förekommer i området kan sprida sig över vägen.

Utformning
Ekodukt ska vara minst 30 m bred.
Ekodukten ska dimensioneras för att en växtbädd på 50-100 cm ska kunna anläggas på
den.
Anläggning för fordonstrafik på ekodukten får inte negativt påverka ekoduktens
funktion som faunapassage och ekologiska funktion i övrigt

Avskärmning/ Skydd
En ekodukt ska ha stabila och ogenomskinliga avskärmningar med en höjd på 2,2 m.
Avskärmningarna på en ekodukt ska fortsätta ut i terrängen. Avskärmningens längd ut
i terrängen ska anpassas till omgivande landskap.
Springor i skarvar eller i nederkant på en avskärmande konstruktion på ekodukt får
inte förekomma.
Belysning som kan störa djuren får inte finnas.

Stängsel
Vilt- och faunastängsel ska finnas längs vägen vid ekodukt.
Vilt- och faunastängsel vid ekodukt ska vara placerat så att djur leds fram till
ekodukten.
Vilt- och faunastängsel som leder fram till ekodukt ska ansluta tätt mot ekoduktens
avskärmningar.
I området vid en ekodukt får inte anordningar finnas som hindrar vilda djur att
passera.
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Landskapsbro
Landskapsinpassning/Placering
Landskapsbro ska vara utformad så att stora däggdjur obehindrat kan passera under
den.
I området under en landskapsbro får inte anordningar finnas som hindrar vilda djur att
passera.

Utformning
Den öppna ytan under bro ska vara minst
1. 30 m bred
2. 4,5 m i frihöjd
Mark under landskapsbro ska vara anpassad till omgivande ekologi.
Det ska alltid vara möjligt för djur att passera torrskodda under landskapsbron vid
förekomst av vattendrag och vid normalflöden.

Avskärmning
Effektiv avskärmning mot ljud och ljus ska finnas.
Belysning som kan störa djuren får inte finnas under landskapsbron.

Stängsel
Vilt- eller faunastängsel ska finnas längs väg som leder fram till landskapsbro.
Vilt- eller faunastängsel vid landskapsbro ska vara placerat så att djur leds under
landskapsbron.

Faunabro
Utformning
Faunabro ska vara minst 15 m bred.
Vid samnyttjande med väg ska faunapassagens bredd utökas med bredden på aktuell
väg.
Beläggning för väg ska vara faunaanpassad.

Avskärmning/ Skydd
Faunabro ska vara försedd med stabila och ogenomskinliga avskärmningar med en
höjd på minst 2,2 m*).
Avskärmningarna på en faunabro ska fortsätta ut i terrängen och ge nödvändigt skydd
åt de arter som är på väg upp mot faunabron. Avskärmningens längd ut i terrängen
anpassas till omgivande landskap.
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Springor i skarvar eller i nederkant på en avskärmande konstruktion på faunabro får
inte förekomma.
*) Undantag kan medges i regioner med stora snömängder och lågt ÅDT på
underliggande väg efter motivering och Beställarens godkännande.

Stängsel
Vilt- eller faunastängsel ska finnas längs underliggande väg vid faunabro.
Vilt- eller faunastängsel vid faunabro ska vara placerat så att djur leds till faunabron.
Vilt- och faunastängsel som leder fram till faunabron ska ansluta tätt mot
konstruktionen.

Faunaport
Utformning
Porten ska ha ett öppenhetsindex på minst 2,2 för älg och 1,4 för övriga hjortdjur.
Faunaport ska vara minst 12 m bred.
Minimivärde på höjd för älg och hjort är 4 m.
Minimivärde på höjd för rådjur och vildsvin är 2 m.
Markyta i faunaport avsedd för fauna ska det vara försedd med naturligt marktäcke.
Faunaport får inte vara utformad så att vatten samlas i den.
Vid samnyttjande med väg ska faunaportens bredd utökas med bredden på aktuell väg.
Beläggning för väg ska vara faunaanpassad.

Avskärmning/Skydd
Avskärmning mot ljud och ljus ska finnas längs vägen som passerar på bron*).
*) Undantag kan medges i regioner med stora snömängder och lågt ÅDT på vägen
efter motivering och Beställarens godkännande.

Stängsel
Vilt- eller faunastängsel ska finnas längs överliggande väg vid faunaport.
Vilt- eller faunastängsel vid faunaport ska vara utformat så att djur leds fram till
faunaporten.
Vilt- och faunastängsel som leder fram till faunaporten ska ansluta tätt mot
konstruktionen.
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Strandpassage
Utformning
Bredden på strandpassagen ska vara minst 2 m.
Minimivärde på höjd för älg och hjort är 4 m.
Strandpassagen ska vara på en nivå av minst 0,2 m över medelhögvatten.

Avskärmning
Avskärmning mot ljud och ljus ska finnas längs vägen som passerar på bron*).
*) Undantag kan medges i regioner med stora snömängder och lågt ÅDT efter
motivering och Beställarens godkännande.

Stängsel
Vilt- eller faunastängsel ska finnas längs vägen vid strandpassage.
Vilt- eller faunastängsel vid strandpassage ska vara placerat så att djur leds fram till
strandpassagen.

Faunapassage i plan
Faunapassage i plan ska kombineras med vägmärke, A.19, varning för djur.
Faunapassage i plan ska placeras där sikten för trafikanter är god.
Faunapassage i plan får inte placeras på sträckor med vägräcken.
Faunapassage i plan ska kombineras med uthopp för djur som tagit sig in i
vägområdet.

Utformning
Passage i plan ska ha en minsta bredd på 30,0 m, se Figur 15.3.

Figur 15.3 Bredd och längd på faunapassage i plan.
Faunapassage i plan ska vara bredare än det är långt, se Figur 15.3.
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Faunapassage för medelstora däggdjur
Faunapassage för medelstora däggdjur ska vara placerad längs de avsedda djurens
naturliga vandringsstråk.
Faunapassagen får inte utformas så att den blir vattenfylld.
Faunapassagen ska ligga ovanför nivå för medelhögvatten.
Faunapassage ska ha en diameterpå minst 0,6 m.
Faunastängsel vid faunapassagen ska utformas enligt krav i avsnitt 15.3.1.1
Utformning av vilt- och faunastängsel samt 15.3.1.2 Placering av vilt- och
faunastängsel

Torrtrumma
Torrtrumma ska vara placerad parallellt med det aktuella vattendraget antingen som en
förlängning av strandlinjen eller nära den vattenförande trumman.
Torrtrumma ska placeras ovan nivå för medelhögvatten.
I torrtrumma ska markeringsstenar finnas vid ingång samt en bit in i trumman.
Markeringsstenar ska vara minst 0,2–0,3 m i diameter.

Utformning
Torrtrumma ska vara ≥ 60 cm i diameter.
Torrtrumma ska läggas med en svag lutning.

Avskärmning
Stängsel
Strandpassage
Standpassagen ska anpassas mot befintlig strandlinje.
Strandpassagen ska vara försedd med markeringsstenar.
Markeringsstenar ska vara minst 0,2 m i diameter.

Utformning
Strandpassage för medelstora däggdjur i vattenförande trumma eller under bro ska ha:
1. En bredd på minst 0,6 m,
2. En fri höjd på minst 0,6 m.
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Figur 15.4 Strandpassage för medelstora däggdjur - fri höjd samt höjd över
nivå för medelhögvatten.

Avskärmning
Stängsel
Hylla
Hyllan ska placeras så att den är torr vid medelhögvattennivå.
På hylla i vattenförande trumma eller under bro ska markeringsstenar finnas.
Markeringsstenar på hylla i vattenförande trumma eller under bro ska vara minst 0,2 m
i diameter.
Markeringsstenar på hylla i vattenförande trumma eller under bro ska placeras på ett
sådant sätt att det finns en fri yta att passera på bredvid stenen.

Utformning
Hylla i vattenförande trumma eller under bro ska ha
1. En bredd på minst 0,4 m,
2. En fri höjd på minst 0,4 m.

Grod- och kräldjursåtgärd
Grod- och kräldjurspassage ska anläggas längs grod- och kräldjurens naturliga
vandringsstråk.
Passage för grod- och kräldjur ska bestå av minst en trumma, eller motsvarande, i var
ände av passagens utbredning.
Avståndet mellan trummorna får vara maximalt 50 meter.
En grod- och kräldjursbarriär ska förhindra djuren att passera vägbanan.
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Utformning
Cirkulär grod- och kräldjurstrumma ska ha diameter på minst 0,6 m.
Kvadratisk/rektangulär grod- och kräldjurstrumma ska vara minst 0,5 m x 0,5 m.
Grod- och kräldjurstrummor ska ha längslutning <1 %.
Anslutning mellan ledarm och grod- och kräldjurspassage ska vara helt tät.
Grod- och kräldjurspassage ska vara försedd med ledarmar som löper parallellt med
vägbanan.
Ledarm på grod- och kräldjurspassage ska hindra djuren från att ta sig upp på
vägbanan.
Grod- och kräldjur ska inte kunna ta sig under ledarmar.
Ledarmar får inte placeras eller utformas så att djuren kan bli instängda på vägbanan.
Höjd på ledarm ska vara minst 0,4 m.
Ledarmen ska ha en kant eller överhäng upptill.
Ledarmens ände ska vara utformad så att djuren vänder tillbaka längs passagen.
Om sidovägar finns ska färist hindra djuren från att passera.
Grod- och kräldjurstrummor får inte utformas så att dee riskerar att helt eller delvis
fyllas med vatten.
Djuren ska kunna ta sig igenom passagen utan att ta skada.
Underlag ska väljas som djuren lätt kan ta sig fram på.
Ytmaterialet längs grod- och kräldjursåtgärden ska inte bestå av grovt stenmaterial
eller matjord.

Material
Magnetiskt material får inte användas i grod- och kräldjurspassage eftersom det kan
störa djurens vandring.
Till grod- och kräldjursåtgärder ska man välja material som håller långsiktigt och tåla
slag.

Faunapassage för vattenlevande djur
Vägtrumma ska placeras och utformas så att bottenlevande djur, fiskar och andra djur
som är beroende av vattendraget kan vandra obehindrat uppströms såväl som
nedströms.
Fritt fall nedströms från vattenförande vägtrumma får inte finnas.
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Landskapsinpassning/ Placering
Utformning
Krav på genomledning av vattendrag styrs av TK avvattning och TK bro. Trummor
och broar för genomledning av vattendrag ska ha funktion som faunapassage för
vattenlevande djur.

Vattendjup
Vattendjupet ska efterlikna vattendragets naturliga djup.

Vattenhastighet
Vattendrags normala vattenhastighet ska vara oförändrad genom den vattenförande
vägtrumman.

Bottensubstrat
Bottensubstratet ska efterlikna vattendragets naturliga.

Erosionsskydd
Erosionsskydd i vattendrag under högsta högvatten ska täckas med icke skarpkantat
stenmaterial (exempelvis moränmassor) som dimensioneras så att det inte spolas bort.
Ovan högsta högvatten ska erosionsskydd täckas med avbaningsmassor eller annat
jordmaterial som ger en bra förutsättning för återetablering av vegetation.
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16

Kontroll, skötsel och räddning
Kontrollplats
Kontrollverksamhet
Placering av kontrollplats
Vid in- och utfart till okontrollplats ska siktförhållandena medge minst
dimensionerande stoppsikt för vägs referenshastighet.
Parvisa kontrollplatser i direkt anslutning till vägbana på en dubbelriktad väg ska vara
placerade så att den högra kontrollplatsen sett i körriktningen ligger först.

Kontrollplats vid befintlig eller planerad rastplats
Särskilt avtal mellan Trafikverket och vägens huvudman ska vara upprättat för
rastplats där pågående kontrollverksamhet kan begränsa kommersiell service.

Kontrollplats i planskild trafikplats
I planskild trafikplats ska kontrollplats vara placerad vid avfartsramp.
Kontrollplats vid avfartsramp ska vara placerad:
1. Längs höger sida av ramp.
2. Med infart i en lämplig punkt efter retardationssträckas slut.
3. Med utfart inte närmare efterföljande korsning i plan än 50,0 m.
4. Så att breddning inte ogynnsamt påverkar den visuella ledning som rampens
linjeföring ger trafikanterna Figur 16.1.

Figur 16.1 Kontrollplats vid avfartsramp med två körfält
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Kontrollplats vid motorväg
Utformning av kontrollplats
Plats för kontrollverksamhet ska vara utformad så att utrymme finns för kontroll av
1. förare,
2. fordon,
3. handlingar,
4. gods,
5. lastsäkring,
6. fordonsvägning.
Utrymme för uppställning av kontrollpersonals egna fordon ska finnas.
Fordonsflytt av kvarhållet fordon ska kunna utföras.

Dimensionering av kontrollplats
För ständigt avspärrad kontrollplats, ska breddbehov vara tillgodosett utanför vägren,
Figur 16.2.

Figur 16.2 Breddning vid ständigt avspärrad kontrollplats

Kontrollplats tvärfall och lutning
Kontrollplats ska vara belagd.
Tvärfall får inte överstiga 5 %.
Snedlutning får inte överstiga värden i Tabell 16.1.
Tabell 16.1 Kontrollplats snedlutning
Område för Största tillåtna lutning (%)
kontroll
5
vägning
1,7
uppställning 7
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Kontrollplats förbindelse
Anslutning till påfartsramp från kontrollplats vid avfartsramp ska finnas för de
trafikanter som efter kontroll fortsätter längs primärvägen. Se Figur 16.3.

Figur 16.3 Kontrollplats med särskild förbindelse

Anslutning utformad som särskild förbindelse mellan av- och påfartsramp ska vara:
1. dimensionerad för passage med (Lps)C,
2. stängd när kontrollverksamhet inte pågår.
Kvarhållna fordon ska kunna bogseras från kontrollplats.
Lutning i längdled på kontrollplats får inte överstiga 10 %.

Trafikanordning och utrustning
Vid kontrollverksamhet ska kontrollplats vara försedd med variabla skyltar eller
flyttbara trafikanordningar.
Kontrollplats vid motorväg ska vara försedd med reglerbar trafikanordning för ledning
av trafik till kontrollplatsen.
Vid kontroll av tung trafik på kontrollplats vid motorväg ska:
1. Tung trafik visas till höger körfält 1500–2000 m före kontrollplats.
2. Tung trafik 1500 m före kontrollplats vara förbjuden i vänster körfält.
3. Budskap för trafikledning finnas som skyltar.
4. Budskap för trafikledning vara permanent.
5. Skylt med varierande budskap vara placerad 200–500 m före kontrollplats.
6. Anslutning till kontrollplats ska vid motorväg och motortrafikled vara försedd
med låsbar avstängning.
7. Skylt som visar in all tung trafik till kontrollplatsen vara tänd. Figur 16.4

KRAV

364(374)

Dokument ID

Dokumenttitel

Version

TRV publikation 2020:029

Krav - VGU, Vägars och gators utformning

1.0

Figur 16.4 Vägvisning till kontrollplats för tung trafik på motorväg.

Driftvändplats och överledningsplats
Anläggning ska vara utformad så att den inte lockar till användning av obehörig
trafikant.
Anläggningsdel utanför vägbana ska ges sådant tvärfall så att smältvatten från
upplogad snö inte rinner in på vägbanan.
Utformning på anläggningsdel utanför vägbana ska anpassas till omgivande terräng.

Driftvändplats
Behov av driftvändplats
Placering av driftvändplats
Vid utfart från vändplats ska sikt längs vägen uppfylla krav för sikt i korsning gällande
väjningsplikt utan stoppskyldighet.
Driftvändplats nära trafikplats ska vara placerad
1. ≥ 300 m före retardationsfälts början,
2. ≥ 300 m efter accelerationsfälts slut.
Sikt ska mätas i ögonhöjd på driftfordons förare före vändning vid uppställningspunkt
i:
1. mittremsa,
2. vändslinga.
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Utformning av driftvändplats
Vändslinga med tillhörande uppställningsyta i mittremsa ska vara utformad för att
rymma minst en 4-axlig lastbil utrustad med front och sidoplog.
Köryta ska vara hårdgjord.
Driftvändplats ≤ 7,0 meter bred mittremsa ska ha en uppställningsyta som ska vara
utformad så att driftfordon kan stanna uppställd i 85˚ vinkel mot vägbanekant.
Driftvändplats vid 7,0–12,0 meter bred mittremsa ska ha öppning i mitträcke:
1. för infart≥ 20,0 m,
2. för utfart ≥ 12,0 m.
Vändslinga ska vara utformad så att en lastbil med diagonalplog och sidoplog kan
vända från stillastående i vägens riktning i mittremsan.
Avstånd från mittremsas kant till vändslingas innerkant ska vara ≥ 12,25 m.
Vid driftvändplats med mittremsa ≥ 12,0 m ska mittremsa tillsammans med motriktad
vägbana vara ≥ 22,0 m.
Om mittremsa tillsammans med motriktad körbana ≤ 22,0 m ska vändslinga finnas
utanför vägbanan.

Driftvändplats vid mindre än 7,0 meter bred mittremsa
Driftvändplats vid mer än 12,0 meter bred mittremsa
Utmärkning av driftvändplats
De tre ordinarie kantstolparna närmast före överfart ska vara försedda med blåa
snedstreck enl. bilaga 1.
De tre ordinarie kantstolparna närmast före vändslinga ska vara försedda med blåa
snedstreck enl. bilaga 1.
Reflexband för utmärkning av driftvändplats ska vara blått och av typ RA3B enligt
{SS-EN12899-3}.
Om kantstolpar saknas ska utmärkning göras på separata stolpar.
Utmärkning ska vara placerad på samma sida av körbana som avfart sker, se Figur
16.5 och Figur 16.6.

Figur 16.5 Utmärkning av driftvändplats
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Figur 16.6 Utformning av vänsterplacerade avståndsstolpar
Se även bifogade typritningar i bilaga 1 och 2 för vänster resp. högerplacerade stolpar.

Väntficka och väntslinga för driftfordon
Placering av väntslinga
Vid utfart från väntslinga ska motsvarande siktkrav som för sikt i korsning vara
uppfyllt.
Siktkrav ska vara uppfyllt vid ögonhöjd på driftfordonets förare vid
uppställningspunkt före utfart på väntslinga

Utformning av väntficka och väntslinga
Väntficka ska vara utformad som en förlängd parkeringsficka.
Längd på väntslinga ska vara avpassad med hänsyn till behovet av väntutrymme.
Fri bredd mellan mitträcke och höger vägbanekant ska vara ≥ 5,5 m.
Medelpunkt i R7,0 i utfartskurva ska ligga ≥15,5 m från mittremsas räcke.
Förvarning ska vara utförd med högerplacerade avståndsstolpar, enl. bilaga 2.

Katastroföverfart
Placering av katastroföverfart
Motsvarande siktkrav som för sikt i korsning ska vara uppfyllt vid katastroföverfart.
Siktkrav ska vara uppfyllt vid ögonhöjd för personsbilsförare (1,1 m).
Vändmöjlighet för väghållningsfordon och utryckningsfordon ska finnas med ≤ 3 km
mellanrum.
Förvarning ska vara utförd med vänsterplacerade avståndsstolpar. Enl. bilaga 1.
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Utformning av katastroföverfart
Katastroföverfarts bredd ska vara dimensionerad för att rymma utryckningsfordon
med 9,5 m vändradie som vänder med U-sväng, om inte annat överenskommits med
räddningstjänsten.
Katastroföverfart vid smal mittremsa ≤ 5,5 m med mitträcke ska ha:
1. Öppning i räcke som ska vara ≥ 8,0 m lång.
2. Överfartsyta som ska vara belagd.
Katastroföverfart vid mittremsa ≤ 7,0 m bred med räcke längs vägbanekanter ska ha
en öppning mellan räckesändar som ska vara ≥ 7,0 m lång längs vägbanekanter.
Katastroföverfart vid mittremsa 7,0–12,0 m bred med räcke längs vägbanekanter ska
vara:
1. ≥ 8,0 m bred.
2. Vinklad 50˚ bakåt i körriktningen.
Katastroföverfart vid mittremsa ≥ 12 m utan räcke ska vara:
1. ≥ 7,0 m bred.
2. vinklad 50˚ bakåt i körriktningen.

Katastroföverfart vid smal mittremsa, ≤ 5,5 m med
mitträcke
Katastroföverfart vid mittremsa ≤ 7,0 m bred med räcke
längs vägbanekanter
Katastroföverfart vid mittremsa 7,0–12,0 m bred med
räcke längs vägbanekanter
Katastroföverfart vid mittremsa ≥ 12,0 m bred, utan räcke
Överledningsplats
Placering av överledningsplats
Överledningsplats ska vara försedd med demonteringsbart räcke för att vid behov
enkelt kunna öppnas och återmonteras.

Utformning av överledningsplats
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Överledningsplats vid mittremsa ≤ 4,0 m bred med räcke
i mitten.
Överledningsplats i mittremsa ≤ 4,0 m bred med räcke i mitten ska:
1. Vara utformad för VR50, ”hårt körsätt”.
2. Ha en öppning på 45,0 m för ett körfält i en riktning.
3. Ha en öppning på 50,0 m för två körfält i en riktning.
4. Ha en öppning på 60,0 m för tre körfält i en riktning.
5. Ha hårdgjord yta.

Överledningsplats vid mittremsa 4,0–12,0 m bred med
räcke längs vägbanekanterna.
Överledningsplats med mittremsa 4,0–12,0 m bred och med räcke längs
vägbanekanter ska ha öppningsbart räcke i mitten på en längd av:
1. 30,0 m för ett körfält.
2. 35,0 m för två körfält.
3. 45,0 m för tre körfält.
Vid överledning i en riktning ska öppningar i räcken vara förskjutna i längdled med
9,0 m med ett tillägg på 3,0 m för varje meters avstånd mellan räcken.
Vid återledning till egen körbana ska figuren spegelvändas.
Vid möjlighet till överledning i valfri riktning ska öppningsbar längd öka med 9,0 m +
N x 3,0 m, där N=bredden mellan räcken.

Nm

9m + N x 3m

9m + N x 3m

Figur 16.7 Överledningsplats i en riktning vid 4,0–12,0 m bred mittremsa med
räcke längs vägbanekanter

Överledningsplats vid mittremsa ≥12,0 m bred utan räcke
Överledningsplats vid mittremsa ≥ 12,0 m bred utan räcke ska vara utformad:
1. 4,0 m bred för 1 körfält,
2. 7,0 m bred för 2 körfält,
3. 10,0 m bred för 3 körfält.
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Figur 16.8 Överledningsplats ≥ 12,0 m bred mittremsa utan räcke
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Bilaga 1 Utmärkning av driftvändplats
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