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Läsanvisning
De avsnitt och texter som anges i detta supplement ersätter motsvarande delar i Trafikverkets
publikation 2020:029, Krav för vägar och gators utformning (VGU). Supplementet gäller från och
med 2020-07-01. Rubrikindelning i supplementet följer samma struktur som den i VGU.
VGU, Krav för vägar och gators utformning, TrV Publikation 2020:029 får dock fortsätta att tillämpas
i sin helhet i de projekt där upphandling av detaljprojektering eller byggande genomförts före 202007-01, för de projekt där vägplan lämnats för fastställelse före 2020-07-01, liksom i de fall då
upphandling eller framtagande av vägplan påbörjats före 2020-07-01.
Ändringar som återfinns i supplementet är framtagna för att korrigera fel, samt enstaka tillägg som
bedömts väsentliga.
Ny tillkommen text anges med blå textfärg och ersatt/borttagen text är genomstruken.
Figurer som ersatts med nya är överkryssade och den nya bilden är infogad under.
Nytillkomna figurer tilldelas en egen nummerserie.
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5.7 Typsektion
Motorväg
Motorvägar ska vara utformade med separata vägbanor för motriktad trafik. Vid
referenshastighet 100 km/h och 110 km/h ska det finnas minst 2 m breda vägrenar.
Vid referenshastighet 120 km/h ska det finnas minst 2,75 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 vara 1:3 innersläntens
lutning inte vara bantare än 1:3. Om räcket uppfyller kapacitetsklass H2 eller högre
kan innersläntlutning upp till 1:2 godtas.

5.17 Hänsyn till GCM-trafik
Cykelpassageröverfarter har i trafikförordningenTrafiklagstiftningen strikta krav på
hastighetssäkring till 30 km/h. Därför är de svåra att förena med
höghastighetsmiljöer för biltrafiken men planskildhet är ett säkert alternativ.

6.1.1.2 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
enligt Figur 6.1-a, och spåranläggningen.

Figur 6.1-a Frigångshöjd

6.3 Vägarkitektur
Infrastrukturanläggningar ska präglas av god arkitektur.
Väganläggningen ska med sin lokalisering och utformning i plan och profil förhålla
sig till och anpassas till landskapets skala, egenskaper och funktion.
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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6.4.3 Skyddsavstånd mellan väg och järnväg
Se krav i {TDOK 2014:0555 - Banöverbyggnad - Infrastrukturprofiler "Krav på
fritt utrymme utmed banan”}{TRVINFRA-00004 Krav – Ban- och
stationsutformning - Infrastrukturprofiler}.

7.1.1.2 Vägbanor och mittremsor
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 < 110 km/h
Väg 120 km/h

3,5
3,5

3,5
3,5

0,5
0,5

2,0
2,75

2,5
2,5

Vägren och
mittvägren

Bro < 110 km/h
Bro 120 km/h

3,5
3,5

3,5
3,5

0,5
0,5

2,0
2,75

Tunnel < 110
km/h

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.

I mittremsa ska yta utanför bakom räcke, på en bredd motsvarande största av
räckets arbetsbredd alternativt + fordonsinträngning (VI), vara fri från oeftergivliga
hinder.

7.1.2.2 Vägbanor och mittremsor
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.
*)

Undantag kan medges över befintlig bro eller andra smala passager vid
ombyggnad till mötesfri väg, efter motivering och Beställarens godkännande.
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7.1.3.3.1 Sidoområdesutformning
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Figur 7.13 Tvåfältsväg. Skärning utan räcke.

7.1.5.1.1 Vägbanor
Väg med vägbanebredd < 5,5 6,0 m ska utformas som enfältig väg utan mittlinje.

7.2.1 Cykelfält
Cykelfält ska ha bredden ≥ 2,0 m vid 60 ≥≤ VR ≤ 80 km/h.

7.3.4.2.4 Räcke på vägbro
Räcke i kanten av vägbro ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2*).
Räcke för rörbro 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:
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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 för rörbro ska placeras i vägbanekanten.

7.3.4.6.5 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*).
*)

1,20 m höjd kan godtas vid ombyggnad efter motivering och Beställarens
godkännande.

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

Klassificering enligt SS-EN 12767:2007 godtas också.

7.4.3.4 Skaderiskklass
Stolpe ska minst uppfylla kraven för skaderiskklass 1 E enligt
{SS-EN 12767:2019}*).
*)

Skaderiskklass minst 1 enligt SS-EN 12767:2007 godtas också.

7.4.3.5 Ofarliga produkter
Kantstolpe ska uppfylla krav för klass 70-NE-A-NR-NR-NR-NR enligt
{SS-EN 12767:2019}*).
*)

Krav för klass 70NE4 enligt SS-EN 12767:2007 godtas också.

7.4.4.1 Allmänt
Provningsförfarande i standarden {SS-EN 12767:2019}*) ska användas för att på
annan utrustning bestämma:
1. eftergivlighet,
2. ofarlighet.
*)

SS-EN 12767:2007 godtas också.

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

SS-EN 12767:2007 godtas också.
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7.4.4.3 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.
*)

SS-EN 12767:2007 godtas också.

8.8 Friliggande GCM-vägar i huvudnät
GCM-väg ska vara utformad med
1. typsektion enligt avsnitt 8.8.3 8.8.1 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.

9.1.6.3 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.
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Figur 9.10 Breddökning körbana körfält

9.1.6.6.1 Tvärfall och skevning för väg
På tvåfältsvägar får, efter beställarens godkännande, skevning ≤ 7 % tillämpas i
kurvor med radiestorlek:


≤ 300 m vid VR 70 km/h



≤ 300400 m vid VR 80 km/h



≤ 500 m vid VR 100 km/h

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

Efter motivering och Beställarens godkännande får längslutningar upp till de
värden avseende ”största lutning” som anges i Tabell 9.26 tillämpas. Värden för
”största godtagbara lutning” får endast tillämpas då alternativ färdväg finns för
personer med rörelsenedsättning.
*)

Undantag medges efter motivering ochBeställarens godkännande.

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

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.

10.2.2.1 Allmänt
Utformning av rondell, till- och frånfarter, antal körfält och utformning för
korsande GCM-trafik ska göras med utgångspunkt i:
1. dimensionerande fordon och utrymmesklass.
2. antal körfält som erfordras med hänsyn till dimensionerande bil- och
GCM-trafik.
3. den hastighet cirkulationsplatsen ska utformas för.
4. separationsform för GCM-trafik.
5. anläggningens inpassning i landskap eller stadsbild.
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Figur 10.16 Cirkulationsplatsutformningar, principfigur gång och cykel

10.2.6.2 Enskilda anslutningar på mötesfria vägar
Öppning i mitträcke får inte förekomma vid enskild anslutning på mötesfri väg,
undantaget om en väntficka enligt Figur 10.23 finns.
Öppning i mitträcke i kombination med väntficka enligt Figur 10.23 får, efter
Beställarens godkännande, tillämpas om endast enstaka svängande per dygn
förekommer och andra lösningar enligt avsnitt 10.2.1 inte bedöms rimliga.

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

10.4.2 Trafikplatsutformning allmänt
Avfart ska vara placerad före påfarten, alternativt är som en avskild växlingssträcka
anordnad enligt Fel! Hittar inte referenskälla.Figur 10.40 och riktvärde i Tabell
10.13 *).
*)

Undantag för längd ned till gränsvärde medges endast efter motivering och
Beställarens godkännande.
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13.1.3.1 Retroreflexmaterial till vägmärken
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

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

B1, B2, D2
A36, A38, A39

RA3B

RA3B

B3

RA2

RA3B

RA2

RA2

X8Y4
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.

13.1.24.2 Informationsskyltar
Skylt för utrymningsväg E29 ska vara placerad väl synlig över dörr till
räddningsstation i tunneln.
Märke E28 Nödutgång ska vara placerad väl synlig över dörr till 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 m25 meter.

13.2.12 Tättbebyggt område
Tabell 13.8 Huvudled/tätortsgenomfart/övriga vägar ≥ 8060
Kantlinje

Körfältslinje/mittlinje

Körfältslinje av- och
påfart

I(0,10)1+2

I(0,10) 9+3

I(0,20) 3+3
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13.2.1.3.1 M1 Mittlinje eller körfältslinje
Om körbanans bredd är ≥ 6,05,5 meter och den tillåtna hastigheten ≥ 60 km/h ska
mittlinje markeras utanför tättbebyggt område. Detsamma gäller för vägar avsedda
för genomfartstrafik inom tättbebyggt område.

13.2.1.4.1 M13 Stopplinje
Markering M13 ska utföras rak ≤ 10 m.

13.2.1.4.2 M14 Väjningslinje
Markering M14 ska utföras rak.

14.1.1.2.1 Korsningar
PlankorsningKorsning 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.

14.3.2.6 Stolpplacering
Inom säkerhetszonen ska stolpar vara eftergivliga samt uppfångande, eller placeras
bakom räcken.

14.3.2.7 Belysningsstolpar, linor och fundament
Stolpar som placeras inom säkerhetszonen och som inte placeras bakom räcke ska
vara eftergivliga samt energiabsorberande i klass HE eller LE enligt tabell A.3 SSEN12767:2019*).
Hastighetsklass på stolpe ska väljas enligt kap 7.4.3.2.
Hastighetsklass 50 km/h eller lägre ska inte användas.
Kravet på stolpars energiabsorberande egenskaper gäller stolpar med 8 m höjd eller
högre.
*)

Energiabsorberande värden enligt SS-EN 12767:2007 godtas också.
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14.6.2 Tunnelbelysning
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 eller Lseq
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

14.6.4 Utrymningsbelysning
Nödbelysning i trafikutrymme ska utformas enligt {SS-EN 16276} tunnlar med
nationella undantag enligt Tabell 14.17.
Vägledande utrymningsljus ska vara punktbelysning eller kontinuerligt vägledande
utrymningsbelysning.
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 +0,2 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 kKontinurligt
vägledande utrymningsbelysning som ska minst ge 200 lm/m i en
120 graders vinkel ut från tunnelvägg med jämnt ljus längs listen.
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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

14.6.8.1 Allmänt
Belysning i vägtrafiktunnlar ska styras enligt principer nedan:
a) Normalbelysning är belysning för fordon vid normala förhållanden och
innehåller oftast följande typer:
1. infartsbelysning (tröskelzon och övergångszon) styrs via L20 eller Lseq
luminansmätare,
2. dagbelysning styrs via skymningsrelä,
3. nattbelysning är alltid på, samt
4. vägledande ljus är alltid på (kan kombineras med vägledande
utrymningsljus.)

14.6.8.2 Luminansmätare
Luminansmätare ska, vid aktuell stoppsträcka, mäta den sfäriska luminansen i 20°
(L20) eller 56 (Lseq) för tunnelmynningen.
Mätöppning (L20/Lseq) i luminansmätare ska anpassas efter aktuellt mätavstånd
(placering).

