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Förord

I Vägars och Gators Utformning (VGU) beskrivs 
krav och råd för utformning av den färdiga väg- 
eller gatuanläggningens egenskaper. Kraven i 
VGU ska användas vid utformning inom Trafik- 
verket och är rådgivande för kommuner. VGU:s 
krav- och rådsdokument ska uppdateras löpande 
utifrån ny kunskap inom väg- och gatuutform-
ning. Antalet sidor i VGU har de senaste åren 
minskats genom att arbetsgångar och detaljrike-
dom i åskådliggörandet av kunskap har reduce-
rats. Det finns därför ett behov av att ge stöd för 
hur VGU ska tillämpas då väg- och gaturum ska 
formas, vilket är bakgrunden till att VGU-guiden  
har tagits fram som stödjande handböcker. 
Arbetsmetodik och bakgrundskunskap har nu 
inarbetats i VGU-guiden.

VGU-guiden består av två handböcker – dels 
en om utformningsprocessen och dels denna 
handbok med stödjande kunskap. Den kommu-
nala VGU-guiden från 2015 har utgått och 
dess innehåll har inarbetats i de nu gällande 
VGU-guiden.

VGU-guiden har en bred målgrupp och vänder 
sig till alla i branschen som i olika skeden deltar 
i utformningsprocessen för en väg eller gata. 
Exempel på användare av handböckerna är 
projektledare, väg- och gatuprojektörer, trafik-
planerare, konsulter och andra som utformar  
väg- och gaturum, såväl i landskapet som i 
stadsmiljöer.

Denna handbok beskriver en fördjupning av 
kunskap inom väg- och gatuutformning och 
som inte finns beskriven i VGU:s krav- och råds-

dokument eller i andra handböcker. Innehållet 
i Stödjande kunskap ska baseras på etablerad 
kunskap som har en tydlig koppling till kraven 
och råden i VGU.

VGU-guiden Stödjande kunskap är en uppdate-
ring av utgåvan från 2016 och är framtagna  
av Trafikverket och Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR). Huvuddelen av texterna från 
2016 års utgåva kvarstår men texterna har 
uppdaterats och kvalitetssäkrats. Det har även 
tillkommit nya texter från bland annat den 
kommunala VGU-guiden.

VGU kommer numera att uppdateras årligen 
och ambitionen är att även Stödjande kunskap 
ska uppdateras löpande.

Projektledare har varit Patrik Wirsenius på 
Trafikverket och Prem Huq på SKR. Arbetet 
genomfördes under 2020-21 med stöd av en 
arbetsgrupp inom Trafikverket samt en refe-
rensgrupp med kommunala representanter.
Trafikverkets arbetsgrupp bestod av Kenny  
Dolleris, Mats Remgård och Freddie Westman. 
Referensgruppens medlemmar var Petter  
Skarin, Eskilstuna kommun, Daniel Sjölund, 
Göteborgs stad, Farid Ruhani, Huddinge  
kommun, Anna Karlsson, Lunds kommun,  
Oscar Haeffner, Nacka kommun, Henrik  
Söderström, Stockholms stad, Marie Frostvinge, 
Umeå kommun och Anders Håkman, Uppsala 
kommun.

Patrik Wirsenius har varit huvudredaktör för 
VGU-guiden Stödjande kunskap.

Januari 2022

Lennart Kalander
Avdelningschef Nationell Planering
Trafikverket

Peter Haglund
Sektionschef Infrastruktur och fastigheter
Sveriges Kommuner och Regioner
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Läsanvisning

Denna handbok VGU-guiden Stödjande kunskap  
beskriver en fördjupning av kunskap inom 
väg- och gatuutformning och som inte finns 
beskriven i VGU:s krav- och rådsdokument eller 
i andra handböcker. De befintliga handböcker 
i Sverige som finns inom väg- och gatuutform-
ning är därför inte inarbetade i Stödjande 
kunskap, utan denna handbok hänvisar istället 
till dessa. 

Handboken Stödjande kunskap kan ses som ett 
komplement dels till de formella kraven och 
råden i VGU och dels till handboken VGU- 
guiden Utformningsprocess. Läsaren förutsätts 
tillämpa VGU-guiden och VGU:s krav- och råds-
dokument samtidigt, där handboken Stödjande 
kunskap fungerar som ett uppslagsverk när det 
finns behov av fördjupad kunskap i utformnings-
processen. 

Ambitionen är att denna handbok ska vara ett 
samlade dokument som övergripande beskriver 
den kunskap som är relevant vid väg- och gatu-
utformningen och som har en tydlig koppling 

till kraven och råden i VGU. Innehållet ska även 
vara etablerat i branschen. Handboken ska ge 
en överblick över den kunskap som finns inom 
respektive område och även ge hänvisningar 
till andra dokument som innehåller ytterligare 
fördjupad kunskap. 

Innehållet baseras huvudsakligen på tidigare 
versioner av VGU där en kontroll av innehållet 
har gjorts, men användaren rekommenderas 
ändå att kritiskt granska innehållets aktualitet. 

VGU-guiden Stödjande kunskap kommer att 
uppdateras löpande, för att kunna fungera som 
ett aktuellt och relevant kunskapsunderlag vid 
väg- och gatuutformningen. 

Handbokens innehåll utgår ifrån de globala 
målen och beskriver sedan de olika anspråk, 
villkor och hänsyn som behöver hanteras i 
utformningsprocessen. Därefter delas hand-
boken in i två delar; en för landsbygden och en 
för tätorten.
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1. Gemensam målbild

De globala hållbarhetsmålen 
För att kunna göra rätt avvägningar i utform-
ningen av väg- och gatumiljöer krävs kunskap 
om de övergripande planeringsmålen som på-
verkar samhällsplaneringen. De globala målen 
för hållbar utveckling är den sammanhållande 
målbilden för all planering. Det behövs kloka 
beslut på alla nivåer av planeringsprocessen för 
att närma sig de globala målen. En väl balanse-
rad väg- och gatuutformning medverkar till att 
nå de lokala nationella och globala hållbarhets-
målen. 

Transportsektorn är avgörande för att vi ska nå 
ett hållbart samhälle och för första gången ingår 
transportsektorn i FNs mål, inte som ett eget 
område utan integrerad i flera delmål. Aspekter 
som är relevanta för det svenska transportsys-
temet relaterar bland annat till hälsa, energi-
effektivitet och klimat, förlust av ekosystem och 
biologisk mångfald. Även aspekter som säker-
het, trygghet, jämställdhet, god tillgänglighet 

och användbarhet för alla grupper i samhället 
ingår. Agenda 2030 trycker också på att mål 
behöver hanteras integrerat, vilket innebär att 
vi behöver bli bättre på att hantera fler mål som 
berör transportsystemet samtidigt. 

Det transportpolitiska målet innehåller också 
ett krav på samhällsekonomisk effektivitet. Total 
samhällsekonomisk effektivitet innebär att 
samhällets resurser, i form av varor och tjänster, 
naturresurser och miljö, tid och ork et cetera, 
används på ett sådant sätt att det totala värdet 
av de samlade resurserna blir så stort som möj-
ligt ur medborgarnas synpunkt. Detta innebär 
att medborgarnas samlade nytta av samhällets 
totala resurser ska vara så stor som möjligt, 
både i dag och i framtiden. 

Riksdagen har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, 
som är det nationella genomförandet av den 
ekologiska dimensionen av de globala hållbar-
hetsmålen.

Figur 1: Väghållaren påverkar i sin roll flertalet av de globala målen (www.regeringen.se)

http://www.regeringen.se
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De 16 miljökvalitetsmålen
• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Skyddande ozonskikt

• Säker strålmiljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och vattendrag

• Grundvatten av god kvalitet

• Hav i balans samt levande kust och skärgård

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Storslagen fjällmiljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt- och djurliv

Mål för transportsystemet år 2030 
Målen tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsper-
spektiv, men också genom en bedömning av hur 
vi kan skapa ett samhälle som är attraktivt och 
erbjuder en god livskvalitet för alla medborgare  
och utvecklingsmöjligheter för näringslivet 
i hela landet. Målen är formulerade för hela 
transportsystemet, och fokuserar på de aspekter 
och trafikslag som är viktigast för att nå målen.  
De är kvantifierade där det är relevant och 
uttryckta både i termer av vad som behöver vara 
uppfyllt år 2030, och med en mer långsiktig 
utblick mot 2050 och gäller då alla trafikslag. 

Målen för transportsystemet kan sammanfattas 
i tre punkter som ger en utblick fram till 2050: 
•  Transportsystemet är inkluderande och er-

bjuder god tillgänglighet för både medborgare 
och näringsliv oavsett var vi bor eller verkar i 
landet. 

• Transportsystemet är fossilfritt och dess 
miljö påverkan är minimal. 

• Ingen dödas eller skadas allvarligt i transport-
systemet, varken i olyckor eller av luftföro-
reningar och buller. 

Trafikverket har sammanfattat vad de globala 
målen betyder för transportsystemet i Sverige. 
Sammanfattningen utgår från FN:s Agenda 2030 
och de transportpolitiska målen. Målbilden 
innehåller tio prioriterade aspekter, se figur 2. 

En beskrivning av de prioriterade områdena 
finns i Trafikverkets rapport Tillgänglighet i  
ett hållbart samhälle – Målbild 2030 (2019).  
De prioriterade aspekterna är tio stycken med 
14 tillhörande mål. 

De tio prioriterade aspekterna, det vill säga de 
områden där transportsystemet har en avgörande  
betydelse för att nå det hållbara samhället 2030, 
berör: Tillgänglighet i hela landet, Tillgänglig-
het för alla, Tillförlitlighet och enkelhet, Trygg-
het, Klimat, Luftkvalitet, Buller, Biologisk 
mångfald, Trafiksäkerhet, Aktiv mobilitet. De  
14 målen är kvantifierade där det är relevant och 
uttryckta både i termer av vad som behöver vara 
uppfyllt år 2030, och med en visionär utblick till 
2050.

Figur 2: Trafikverkets tio prioriterade aspekter av de globala målen (Trafikverket)
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2. Omgivningens anspråk

Vägen i landskapet 
Vägen påverkar men kommer också vara en del 
av landskapet. Vägutformning handlar bland 
annat om att söka väl avvägda lösningar, som 
både tillser att påverkan på omgivningen blir så 
liten som möjligt samtidigt som vägen är säker 
och lätt avläsbar samt att vägrummet upplevs 
integrerat i det omgivande landskapet. 

Vägen tillsammans med det omgivande landska-
pet skapar det upplevda vägrummet. Vägen och 
dess sidoområden samt den framförliggande 
vägen och allt det som en trafikant kan över-
blicka under färden utgör ett vägrum. Vägrum-
met kan avgränsas av till exempel terrängskill-
nader, vegetation eller bebyggelse. Innehållet i 
och övergångarna mellan olika vägrum skapar 
en variation. Utblickar över landskapet ökar 
orienterbarheten. Det är vägens linjeföring som 
skapar förutsättningarna för detta. 

Landskap kan ha helt olika egenskaper och 
innehåll. Landskapskaraktärsanalys är en metod 

som används för att beskriva landskapet utifrån 
områden med liknande karaktär. Natur- och 
kulturmiljö, uppbyggnaden och användningen 
av landskapet ingår i den samlade beskrivningen,  
se figur 3. I metoden för den integrerade land-
kapskaraktärsanalysen (ILKA) ingår också 
en bedömning av områdenas känslighet och 
potential, vilken är tänkt att vara en utgångs-
punkt för vägutformning och gestaltning. Som 
stöd för landskapsanalysen bör handledningen 
”Landskapsanalys för planläggning av vägar och 
järnvägar – ILKA (Integrerad landskapskarak-
tärsanalys)” (Trafikverket 2020) användas. 

I miljöbedömning eller miljöbeskrivning fram-
kommer också fördjupad kunskap om land-
skapet och dess utpekade värden. Efterfrågade 
hänsynstaganden och skyddsåtgärder, för bland 
annat trafikbuller, är väsentliga för vägens 
placering och utformning. Vägens geometri kan 
anpassas till omgivningen på många sätt, vilket 
är en stor utmaning för ansvarig projektör.

Figur 3: Sammanfattning av metodiken Integrerad landskapskaraktärsanalys från Landskapet är arenan (Trafik-
verket 2017)
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Lokaliseringsalternativ
För att anpassa vägutformningen i landskapet  
efter omgivningens anspråk behöver ofta olika 
alternativa linjedragningar analyseras. En 
utredning av lokaliseringsalternativ ska bidra 
till att hitta en lokalisering som är lämplig, med 
hänsyn till att ändamålet och projektmålen ska 
kunna uppnås med minsta intrång och olägen-
het samt utan oskälig kostnad. För att kunna 
bedöma detta måste nödvändig hänsyn tas till 
byggkostnaderna. Det kan handla om att göra 
preliminära arkeologiska utredningar, bedöma 
kostnader för olika konstruktiva lösningar, göra 
översiktliga mängdberäkningar, bedöma kostna-
derna för miljöåtgärder och så vidare. 

Alternativgenereringen ska resultera i alternativa 
lokaliseringar som kan tillgodose ändamålet 
och som är tekniskt och ekonomiskt genomför-
bara, med rimliga konsekvenser i form av på-
verkan på miljö, landskap och samhälls struktur. 
Korridorer och alternativ som kan tillgodose 
ändamålet ska formas utifrån samråd, studier 
och analyser av det insamlade materialet och 
förutsättningarna i området. 

Antalet alternativ kan begränsas allteftersom 
områden som inte är lämpliga identifieras. 

Denna identifiering ska säkra att inget alterna-
tiv som tillgodoser ändamålet och projektmålen 
förbises, samtidigt som det blir ett rimligt antal 
alternativ att studera vidare. Dessutom ska 
effekter och konsekvenser översiktligt bedömas, 
för att man ska kunna bestämma om ett lokali-
seringsalternativ bör utredas vidare. Om ett  
alternativ innebär låg måluppfyllelse, eller om 
de negativa konsekvenserna är orimligt stora, 
ska alternativet tas bort från den fortsatta plan-
läggningen. Orsaken till att ett alternativ valts 
bort ska dokumenteras. 

Utgångspunkt för bortval är bland annat det 
ändamål och de projektmål som har tagits fram 
och preciserats samt de samhällsekonomiska 
bedömningar som har gjorts. Som underlag 
för bedömning av måluppfyllelse används den 
beskrivning av effekter och konsekvenser som 
tagits fram för varje alternativ. När man bestämt 
vilka lokaliseringsalternativ som ska utredas 
vidare fördjupas analyserna av effekter och  
konsekvenser för dessa alternativ.

Från väg till gata
Övergången från vägen på landsbygden till 
gatan i tät bebyggelse är en särskild utmaning. 
Fartblindhet är ett välkänt begrepp. Det bästa 
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sättet är att successivt, genom förändrad ut-
formning av vägen, skapa förståelse och känsla 
för de krav och anspråk som trafikanterna ska 
förmås uppleva. Hastighetsskyltarna räcker inte 
som påminnelse. Det krävs en successiv anpass-
ning. 

Begreppen väg och gata 
Begreppen väg och gata kan definieras på olika 
sätt. Man kan skilja mellan juridiska, funktio-
nella eller rumsliga begrepp som ger tre olika 
definitioner. Juridiskt definieras gata och väg 
i olika lagtexter. Enligt PBL (Plan- och bygg-
lagen) ingår gata i allmän platsmark enligt 
detaljplan. Därmed kan begreppet gata endast 
förekomma inom detaljplanelagt område och  
i de fall kommunen är väghållare. Enligt Väg-
lagen, som gäller allmän väg, är väg byggd 
enligt väglagen eller ”enligt lagen förändrats till 
allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten 
väg som av ålder ansetts som allmän eller enligt 
äldre bestämmelser anlagts eller som förändrats 
till allmän och som vid denna lags ikraftträdande 
hålls av staten eller en kommun”. Längre ned 
i paragrafen (§ 1) sägs att ”om en kommun är 
väghållare, upphör vägen att vara allmän, när 
den enligt plan- och bygglagen upplåts eller 
ska vara upplåten till allmänt begagnande som 
gata”. Vägar och gator är i allmänhet upplåtna 

för alla typer av trafikanter. Undantag meddelas 
normalt med lokal trafikföreskrift. 

Genomfart i tätort 
Vägar byggs mellan tätorter och i många fall 
dras de också genom dem. Helst bör genom-
farter undvikas, men i många mindre orter kan 
de bli nödvändiga. Även om staten är ansvarig 
väghållare bör utformningen anpassas till de 
krav och anspråk som ställs från kommun och 
boende i orten. För att få en väl anpassad ut-
formning är det viktigt med ett nära samarbete 
mellan Trafikverket och kommunen. En aktiv 
dialog där alla intressen får komma till tals är en 
nödvändig process för att slutresultatet ska bli 
en väl balanserad utformning på genomfarten. 
Denna process kan till exempel utföras inom 
ramen för en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Ett exem-
pel på ett projekt där en väl genomförd process 
har genomförts går att läsa om i Trafikverkets 
rapport ”Åsarnas bygata Form och funktion” 
(2017:205).

Kommunerna beslutar om gränsen för tättbe-
byggt område och om alla hastighetsgränser 
inom det området, oavsett vem som är väghål-
lare. När det gäller hastighetsbegränsning inom 
tättbebyggt område finns det två olika mandat 
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för kommunen att beakta inför ett beslut. Är 
avsikten att höja eller sänka hastigheten för 
viss väg eller vägsträcka ska bestämmelserna 
i 10 kap. 1 § 14 trafikförordningen tillämpas. 
Mandatet gäller samtliga vägar inom det tätt-
bebyggda området, det vill säga även statliga 
och enskilda vägar. Om avsikten däremot är  
att sänka den allmänt gällande hastigheten  
50 km/tim till 30 eller 40 km/tim inom det tätt-
bebyggda området eller del av detta, ska bestäm-
melserna i 3 kap. 17 § andra stycket trafikförord-
ningen användas. 

Beslut om annan hastighetsgräns än 50 km/tim 
inom tättbebyggt område får ske om det är  
motiverat av hänsyn till trafiksäkerhet, fram-
komlighet eller miljö. Även de lokala trafikföre-
skrifterna ska kunna motiveras av framkom-
lighets-, trafiksäkerhets- och/eller miljöskäl 
(10 kap. 1 § andra stycket 14 trafikförordningen. 
De värden som då får användas är 30, 40, 50, 60, 
70, 80, 90, 100 och 110 km/tim. 

Trafikverket tar beslut om föreskrifter om 
80 km/tim och högre på längre sträckor utan-
för tättbebyggt område. Länsstyrelse kan sänka 
hastighetsgränsen på kortare sträcka utanför 
tättbebyggt område genom beslut om lokal  
trafikföreskrift. 

Samråd vid beslut om hastigheter är viktigt. 
Även om vägen är en del av ett viktigt godsstråk 
måste avvägningar göras mellan alla anspråk. 
Vissa ställer anspråk under någon minut av en 
lång resa, medan andra ställer anspråk under 
dygnets alla timmar. 

Gaturummet 
Den nationella handboken Trafik för en attrak-
tiv stad (TRAST) med tillhörande fördjupnings-
dokument, sätter fokus på stadsutveckling där 
trafiksystemet ska stödja stadens och tätortens 
utveckling. Stadsutveckling handlar bland annat 
om att ge staden ett ökat innehåll av mänsklig 
aktivitet. Ökad mänsklig aktivitet sätter fokus 
på några villkor – gaturummens utformning 
är ett av dem, kanske avgörande. Det sätt på 
vilket gatans ”golv” utformas påverkar inte bara 
trafikfunktionen och det sätt vi beter oss på som 
trafikanter i det specifika rummet, utan även 
upplevelsen av gaturummet och känslan av att 
vilja vistas där.

Gaturummens utformning bör vara ett uttryck 
för de övergripande målen om tätortens funk-
tion och karaktär. Tätorten ska vara säker och 
trygg samt tillgänglig för alla. Miljön ska vara 
god med avseende på hälsa och trivsel. Ut-
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formningen av gatans ”golv” påverkar samtliga 
stadsbyggnadskvaliteter. Det är viktigt att vara 
medveten om detta. Enstaka detaljer i utform-
ningen kan i vissa fall vara avgörande för både 
funktion och upplevelse. En attraktiv stad är  
en stad som inbjuder till mänskliga möten och 
aktiviteter. En central förutsättning för att 
åstadkomma sådana stadskvalitéer är att gående 
och cyklister kan ta sig fram på ett tryggt och 
säkert sätt. Därför bör gaturummens utform-
ning utgå från att i första hand uppnå en god 
funktion för dessa båda trafikantgrupper. Det är 
särskilt viktigt när prioriteringar i utformnings-
standarden måste göras. 

Gatan förhåller sig till stadsstrukturen enligt tre 
övergripande principer: 
1. Gatan dominerar över korsande gator, till 

exempel gator i det övergripande huvudnätet 
mot övriga gator, gata i huvudnätet mot gata i 
lokalnätet. 

2. Gatan är jämbördig med övriga gator i struk-
turen. 

3. Gatan underordnar sig korsande gator. 

Gatans karaktär kan beskrivas med ett antal  
karaktärsord som till exempel praktfull, enkel, 
stilig, grön, lummig, småskalig, storskalig, varia-
tionsrik, enhetlig, öppen, sluten, tät, luftig och 
så vidare. Trafikanter som rör sig längs gatan är 
också en viktig del av karaktären. 

Relationen gatubredd – hushöjd bestämmer om 
gaturummet upplevs som intimt eller öppet, 
ljust eller mörkt. Relationen gatubredd – hus-
höjd bestämmer också om gaturummet upplevs 
ha människans skala som utgångspunkt eller 
bilens/maskinens skala. Vegetation i gaturummet 
kan bidra till att förändra proportionerna och 
dela in ett brett gaturum i flera mindre, mer 
småskaliga rum. 

Gaturummets proportioner, det vill säga relatio-
nen hushöjd – gatubredd och fasadernas ut-
formning avgörs i samband med att nya kvarter 
byggs. Andelen nybyggnad av gator är emeller-
tid liten i förhållande till andelen gator som 
byggs om. Den vanligaste situationen är därför 
att arbeta i ett befintligt gaturum där utform-
ningen till stor del styrs av befintlig bebyggelse, 
ledningar i mark et cetera. Det befintliga gatu-

rummets karaktär kan förändras med hjälp av 
vegetation, val av markmaterial, val av propor-
tionering mellan gåendes ytor och fordonstrafi-
kanters ytor samt gatumöblernas form och färg. 

Gaturum påverkas även av bebyggelsens karak-
tär, typologi, volymhantering, taklandskap och 
antal våningar. Bebyggelsen och eventuellt 
anslutande torg och parkmark behöver uppnå 
goda proportioner i relation till gatans bredd och 
indelning. Nya målpunkter som kommersiella 
lokaler, skolor, förskolor och annan service ger 
stora flöden som ställer krav på gatans funktion, 
sektion och gestaltning. Krav på tillfredsställande 
dagsljus-, ljud- och vindförhållanden behöver 
också beaktas för att få en bra helhet. Hänsyn 
behöver även tas till bebyggelsens betydelse för 
luftkvaliteten. Beroende på höjden av avskärm-
ningen så kan antingen luftföroreningarna kon-
centreras i vägutrymmet eller virvla/blåsa vidare 
till områden runt vägen där människor vistas och 
bidra till exponering och ohälsa.

Figur 4: Exempel på betydelsen av relationen mellan 
husens höjd och gatans bredd för hur rummet uppfattas 
(VGU – Vägverket 2004:80)

Gatans bredd (b) = hushöjd (h)

Gatans bredd (b) = 2 ggr hushöjd (h)

Gatans bredd (b) = 4 ggr hushöjd (h)
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Figur 5: Städer och tätorter kan beskrivas och analyseras utifrån begreppen karaktärsområden, med specifika 
byggstenar vars sammansättning ger området en särprägel, samt stråk och samband, som knyter samman både 
lokala, regional och nationella integrerande platser (Landskapsanalys för planläggning av vägar och järn vägar – 
ILKA – Integrerad landskapskaraktärsanalys, 2020)

Gaturummets möbler omfattar bland annat 
belysningsstolpar, träd, cykelställ, viloplatser, 
papperskorgar, pollare et cetera. Alla dessa 
gatu möbler behövs för att tillgodose de olika  
anspråk som finns i väg- och gaturummet. Gatu-
möblerna tydliggör, stödjer och klargör hur 
gaturummet är tänkt att användas. Genom att 
tydligt visa vad gaturummet är till för, med stöd 
av bland annat gatumöbler kan anspråk, hänsyn 
och villkor i gaturummet tillgodoses. 

Träd är en tillgång i gaturummet. Förutom att 
de ger grönska fungerar träd som rumsindelare, 
skyddar mot rörlig trafik, ger skugga samt kan 
stärka en gatas identitet. Trädens växtbäddar 
utgör också en viktig del i systemet för att infil-
trera och fördröja dagvatten i gatumiljön. Det 
innebär att träden kan tillgodogöra sig vattnet 
och att belastningen på ledningsnätet minskar.  
Träd är utrymmeskrävande och för att få plats 
med träd i gaturummet krävs därför bra plane-
ring. Finns det inte plats att ge trädet bra förut-
sättningar är det bättre att avstå. 

Stadstyper 
En stadstyp är en kortfattad beskrivning av 
principiellt olika sorters bebyggelsestrukturer – 
med olika funktionssätt och egenskaper. För att 
förankra diskussionen om vilken stad som efter-
strävas, och därmed val av transportstruktur, är 
det praktiskt att utgå från befintliga stadstyper. 
Exempel på olika svenska stadstyper är sten-
staden, trästaden, bostadsområde, arbetsområde 

eller villaområde. Med varje stadstyp följer 
ett antal regler och förhållningssätt, priorite-
ringar och resultat. En stadstyp innefattar en 
stor mängd avvägningar och aspekter på trafik, 
bebyggelse, säkerhet, struktur och attraktivitet. 
Varje kommun kan anpassa urvalet av stadstyper 
till sina förutsättningar. 

Metoden Integrerad landskapskaraktärsanalys  
(ILKA) är till delar tillämplig även i stadsmiljö,  
men städernas täthet av funktioner och 
människor gör dem mer komplexa och därför 
mera svåröverblickbara. Metoden behöver 
därför anpassas för att kunna användas i städer 
och tätorter. Karaktärsområden av olika land-
skapstyper är centrala i en ILKA, se figur 5. 

Livsrum 
Livsrumsmodellen beskriver vilken potential 
olika gaturum har beroende på form, inram-
ning, läge i stadsstrukturen et cetera. Denna 
potential tar sin utgångspunkt i rummets väggar 
och är lyhörd för vilken roll golvet kan spela 
om anspråken tas tillvara. Golvet blir en arena 
för olika anspråk, väggarnas anspråk, vistelsens 
möjligheter och trafikrörelsen i rummet. I livs-
rumsmodellen delas staden in i tre olika ”rum” 
och i två ”mellanrum”. Vi talar om Frirum, 
Integrerat frirum, Mjuktrafikrum, Integrerat 
transportrum och Transportrum. En ambition  
bör vara att på sikt ge de olika rummen en 
gestaltning som tydliggör deras roll. De blir 
självförklarande och är lätta att förstå för alla 
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Figur 6: Livsrumsmodellens rum benämns frirum, integrerat frirum, mjuktrafikrum, integrerat transportrum och 
transportrum (Rätt fart i staden, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket 2008)

som vistas i rummen. Dagens utformning har 
ofta fokus på biltrafiken. Detta ger en otydlighet 
som kan göra det svårt att uppfatta rummets 
tillhörighet.

Frirum (F) är ett gaturum för cyklister, gående 
och lekande barn. I frirummet ska de oskyddade 
trafikanterna inte behöva oroa sig för motorfor-
donstrafik, som i princip inte bör förekomma. 
Utformningen måste utgå från gåendes och 
cyklisters perspektiv och hastighet, vilket inne-
bär detaljrikedom och småskalighet med många 
möjligheter till möten mellan människor. Bilfria 
områden är till exempel torg, parker, lek- och 
fritidsområden, avstängda gator, separata gång- 
och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig på 
dessa platser. 

Integrerat frirum (IF) är ett gaturum där 
gåen de och cyklister är prioriterade. Motor-
fordon har möjlighet till begränsad inkörning 
men alltid med stor hänsyn till de oskyddade 
trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och 
prioritet för gående/cyklister gäller. Väggarna  
består ofta av hus med entré mot rummet. 
Ytorna har delad funktion. Rummen finns i de 
finaste delarna av stadens/tätortens nät, i torg-
bildningar, i entréområden, centrala offentliga 
gaturum med mera. 

Mjuktrafikrum (M) är ett gaturum som om-
fattar större delen av stadens/tätortens gatu-
rum. Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk 

på kontakt och närvaro. Rummet bör tillmötes-
gå människors anspråk på att lätt kunna röra 
sig i rummets längs- och tvärriktning. I rummet 
ska bilister och oskyddade trafikanter samspela. 
Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med 
hänsyn till gatornas funktion.

Integrerat transportrum (IT) är ett gaturum 
där oskyddade trafikanter kan färdas i rummet  
men där de har ringa anspråk på att korsa 
det. Det finns också ringa anspråk på vistelse 
i rummet. Väggarna vänder sig mot rummet 
men har ringa anspråk på detta. Det är långa 
avstånd mellan entréerna. Korsningsanspråket 
upp kommer i anslutning till korsningar mellan 
de integrerade transportrummen eller andra 
livsrum. I rummet har oskyddade trafikanter ett 
anspråk på trygghet i form av andra trafikanters 
närvaro men utan att samspela med dem. Gatu-
rummet har som regel en transportfunktion. 

Transportrum (T) är ett gaturum för enbart 
motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager 
på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade 
från motorfordonstrafiken. Väggarna vänder 
inte sina anspråk mot rummet. Transport-
rummet omgärdas av barriärer, synliga eller 
osyn liga. Transportrummet har en renodlad 
trafik uppgift. Dess karaktär påverkas ringa av 
motorfordonens hastighetsnivå. För övergripande 
huvudtrafiknät för biltrafik bör transportrum 
eftersträvas.
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3. Trafikens anspråk

Transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklings-
kraft i hela landet. Detta ställer stora krav på 
väg- och gatuutformningen. Väg- och gatunätet 
ska ibland vara tillgängligt för långa och tunga 
godstransporter och samtidigt ge barn och 
funktionsnedsatta möjligheter att använda 
vägnätet på ett säkert sätt. Målet att öka möj-
ligheterna att välja kollektivtrafik ställer ökade 
krav på särskilda bussfält, kollektivtrafikprio-
riterade signaler, lämpligt utformade busshåll-
platser med mera. Målet om utformning för 
ett mer jämställt transportsystem innebär att 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 

Transportsystemet behöver utformas för många 
olika typer av resenärer och ärendetyper – gods- 
och biltransporter med korta och långa resläng-
der, gående, cyklister, barn och funktionsned-
satta. Resorna kan gälla arbetsresor, fritidsresor, 
tjänsteresor, varutransporter och så vidare.  

Väg- och gatuutformningen ska ske med hänsyn 
till alla dessa resors krav, men innebär ofta att 
avvägningar måste göras i varje enskilt fall be-
roende på behoven på den aktuella platsen. 

För att uppnå målen för vägtransportsystemet 
måste ett gatu- och vägnät skapas som är väl 
anpassat till samhällets olika tillgänglighets- 
och framkomlighetsanspråk. Ett hierarkiskt 
vägsystem med olika vägtyper med varierande 
standard och hastighetsgränser anpassat till de 
internationella, nationella och regionala an-
språken har därför byggts upp och utvecklats 
kontinuerligt.
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Tillgänglighet 
Transportsystemet ska vara tillgängligt för alla 
grupper att använda, det vill säga fungera för 
människor med olika förutsättningar och i olika 
delar av landet. Det handlar om framkomligheten  
för de som färdas utmed vägarna till exempel 
med bil och buss eller till fots och på cykel, 
likväl som möjligheten att nå lokala målpunkter 
tvärs de större vägarna framför allt för gående 
och cyklister. 

Hastighetsgränserna påverkar tillgängligheten 
eftersom dessa är direkt kopplade till reshas-
tighet och restid. Den 2 maj 2008 infördes nya 
hastighetsgränser i Sverige, vilket består av has-
tighetsgränser i steg om 10 km/tim, från 30 upp 
till 120 km/tim. När riksdagen beslutade om de 
nya hastighetsgränserna, betonades bland annat 
att detta inte får bidra till ökad ”plottrighet” 
med alltför olika hastighetsgränser. Större krav 
ska ställas på beslutsunderlag och varje hastig-
hetsförändring måste vägas mot de olika trans-
portpolitiska delmålen, särskilt trafiksäker het, 
framkomlighet och miljö. För tätortsförhållan-
den är handboken ”Rätt fart i staden” ett stöd 
för att anpassa trafiksystemet till stadens för-
utsättningar, där främst hastighetsgränserna 
30, 40, 60 och 80 km/tim bör användas vid nya 
beslut om högsta tillåten hastighet. 

På landsbygden är inriktningen att hastighets-
gränserna 50, 70 och 90 km/tim successivt bör 
avvecklas, se rapporten ”Utvärdering av den 
nya hastighetsgränserna” (Trafikverket 2012). 
Detta förutsätter dock att gällande bashastighet 
på landsbygd sänks från dagens 70 km/tim till 
60 km/tim, vilket inte är aktuellt i dagsläget. 
Däremot pågår för närvarande en anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas standard inom 
statligt vägnät genom höjningar till 100 km/tim 
och sänkningar till 80 km/tim. 

Motiven för att ta bort 50, 70 och 90 km/tim är att: 
• systemet blir enklare och mer överskådligt för 

trafikanterna 

• hastighetsgränser över 80 km/tim fordrar 
mitträcke vid större trafikflöden och en sådan 
väg kan ha 100 km/tim. Teknikutvecklingen 
på personbilssidan är inriktad på att skydda 
oskyddade i hastigheter upp till 40 km/tim 
(inte 50 km/tim) genom bland annat krock-
vänliga fronter och nödbromssystem 

• det bedöms vara samhällsekonomiskt effektivt 
och ge betydande säkerhetsvinster och på sikt 
även miljövinster ( ju jämnare hastigheterna 
är desto mindre avgaser). 

I tätorten är det viktigt att ange skillnaden mellan 
framkomlighet (fart) och tillgänglighet (närhet). 
I stadsrummet är som regel tillgängligheten 
avgörande för att stadsrummet ska leva. 

Framkomlighet kännetecknas av hastighet, 
kapacitet och tillförlitlighet i transportsystemet. 
I ett gaturum kommer krav på framkomlighet 
från de olika transportslagen göra anspråk på 
samma utrymme/gatuutrymme. 

Tillgänglighet kännetecknas av närhet och av 
att komma fram till sin målpunkt. Den sista 
delen av resan görs ofta som gående och genom 
att anpassa gångavståndet till andra färdsätt kan 
hög tillgänglighet till de mest attraktiva ytorna 
erbjudas. 

Hushållning med den gemensamma ytan är vik-
tigt för att en stad ska vara attraktiv och effektiv. 
Trafiksystemet tar en del av den gemensamma 
platsen i anspråk. Ibland sker en tydlig avväg-
ning mellan olika intressen med ett resultat 
som kan uppfattas som gott. I nedan stående 
lista anges några formuleringar och ordval som 
återkommer i kommuners miljöarbete och 
översiktsplanering.
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Dessa formuleringar underlättar förståelsen för 
hur yteffektiva lösningar påverkar stadsbyggandet: 
• Bebyggelsen påverkar infrastrukturen och 

infrastrukturen påverkar bebyggelsen. Deras 
olika anspråk och möjligheter behöver balan-
sera varandra. 

• Effektivisering av markanvändning ställer 
krav på utveckling av kommunens planerings- 
och förvaltningsmodeller. 

Utrymmesbehov på sträcka och  
i korsningar 
Vilka fordonsslag respektive gående, barn-
vagnar, rullstolar med mera gatuutrymmet 
ska dimensioneras för är avgörande för vilket 
utrymmesbehov som behövs på en väg- eller 
gatusträcka och i korsningar. Man måste också 
ta hänsyn till vilket utrymme som behövs mellan 
fordon exempelvis vid möte och avstånd till 
vägkant, räcke och så vidare. 

Kompletta måttuppgifter på olika typfordon, 
gående, cyklister med mera finns i VGU Begrepp  
och Grundvärden.

Inskränkningar i det totala utrymmet kan göras 
genom att man exempelvis tillåter att fordon 
som kör om en cyklist tvingas till viss del köra 
över i motsatt körfält eller att ett långt fordon 
vid sväng i en korsning tvingas köra över till 
viss del i motsatt körfält. För sträckor har tre 
olika utrymmesklasser A, B och C definierats i 
VGU, där utrymmesklass A inte medför några 

begränsningar för trafikantgruppens utrymme 
och C innebär de största inskränkningarna. 
För korsningar finns på motsvarande sätt fyra 
utrymmesklasser A–D, se Begrepp och Grund-
värden i VGU. 

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

I korsning är DTS de utrymmesklasser och 
kombinationer av fordon eller enstaka fordon 
för vilka korsningskurvor, kanalbredder och  
övriga körytor utformas. Utrymmesklasserna 
finns definierade i VGU Begrepp och Grund-
värden. Mått för avstånd mellan fordon och 
mellan fordon och sidohinder med mera finns i 
VGU Begrepp och Grundvärden.

Utformningskrav för gående  
och cyklister 
Gåendes, cyklisters, rullstolsburnas och syn-
skadades (med ledarhund) utrymmesbehov, 
prestationsförmåga och beteende används för 
att dimensionera, utforma och utrusta gång- 
och cykelvägnätets länkar och korsningar. 

Cyklisters, mopedisters, rullstolsburnas med 
flera utrymmesbehov varierar med fordonets 
storlek och med förarens förmåga i olika av-
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seenden. De gåendes utrymmesbehov bestäms 
av deras egen och eventuella hjälpmedels stor-
lek. Till hjälpmedel hänförs till exempel barn-
vagn, rollator och ledsagare. 

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

Tabell 1: Utrymmesbehov för gående.

Trafikant Bredd Längd
Gående 0,70 m
Gående med barnvagn 0,70 m 1,70 m
Gående med ledsagare/
ledarhund

1,20 m

Rullstol 0,80 m 1,40 m

Tabell 2: För cyklister används i VGU följande mått.

Trafikant Bredd Längd Höjd

Cykeltrafikant 0,75 m 2,00 m 1,90 m

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

Gåendes, cyklisters och särskilt funktionsned-
sattas prestationsförmåga påverkar utformning 
och utrustning av GC-vägar. Beträffande presta-

tionsförmågor och andra för utformning viktiga 
egenskaper, se VGU Begrepp och Grundvärden. 
Där finns uppgifter om bland annat prestations-
förmågor för olika åldersgrupper när det gäller 
lutningar, gåendes och cyklisters hastighet, 
reaktionstider och dylikt. 

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

Utgångspunkten för utformning är att trafik  
näten ska vara tillgängliga för alla. Detta är sär-
skilt viktigt på länkar i lokalnätet som används 
för korta förflyttningar. 

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

Föreskrifterna och råden har bland annat  
utformningskrav på: 
• gångytor 

• ramper och trappor 

• kontraster och markeringar 

• skyltar 

• belysning 

• sittplatser.

Figur 7: Utrymmesbehov för fotgängare (vänster) och cykel (höger) (VGU Begrepp och Grundvärden)
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Utformningsdetaljer för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga finns i VGU 
Krav och Råd avsnitten 8.3, 8.6 och 9.2. Stöd för 
att visa hur man kan bygga bort enkelt avhjälpta 
hinder finns i Trafikverkets rapport ”Exempel-
katalog för enkelt avhjälpta Hinder” (2016). 

Trafikverket har identifierat följande prioriterade 
behov med avseende på behoven för personer 
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga: 
• mer anpassad kollektivtrafik i ett ”hela resan-

perspektiv” 

• enklare och mer funktionell färdtjänst 

• säkrare och mer anpassad utformning av 
fysiska miljöer samt bättre drift- och under-
hållsstandard 

• bättre bemötande, kunskap och förståelse för 
personer med funktionsnedsättnings behov i 
vägtransportsystemet 

• ökad delaktighet och möjlighet till inflytande. 

Barns möjligheter att själva på ett säkert och 
tryggt sätt använda transportsystemet, och 
vistas i trafikmiljöer, ska öka. Det innebär att 
barnen ska kunna gå och cykla på ett separerat 
gång- och cykelvägssystem i så hög utsträckning 
som möjligt. I korsningspunkter med bilvägar 
och där GC-trafiken integreras med biltrafiken 
bör utformning ske så att vägen är hastighets-
säkrad till gångfart eller max 30 km/tim. Ut-
formning sker med denna förutsättning enligt 
VGU Krav och Råd för sektion, linjeföring, kors-
ningsutformning och hastighetssäkring (avsnitt 
6.4 och 8.7). 

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

Trafikverket har identifierat nedanstående prio-
riterade behov för barn och unga: 
• på egen hand kunna ta sig till skolan som  

gående och cyklist 

• på egen hand kunna ta sig till skolan med 
skolskjuts 

• ökad delaktighet och inflytande. 

Trafikverket har identifierat nedanstående prio-
riterade behov för äldre: 
• attraktivare kollektivtrafik i ett ”hela resan- 

perspektiv” 

•  ökad separering av gående från cyklister på 
GC-vägar 

• säkrare och enklare utformning av fysiska  
miljöer samt bättre drift- och underhålls-
standard 

• ökad möjlighet att kunna köra bil högt upp i 
åldrarna 

• ökad delaktighet och inflytande. 

Utformningsbehov för kollektivtrafik 
Vid utformning ska hänsyn tas till kollektiv-
trafikens behov. Vid vägar med hög belastning 
kan särskilt bussfält behövas. se VGU Krav 
och Råd kapitel 8. Utformning av Busshåll-
platser behandlas i VGU Krav och Råd kapitel 
11. Vändslingor för buss i VGU Krav och Råd 
kapitel 12.
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Gångtrafikens anspråk 
Gångtrafikanten är den viktigaste trafikanten i 
en tätort och därmed prioriterad. Gångtrafiken 
är ett eget färdsätt och knyter dessutom sam-
man alla de andra färdsätten. Gångtrafiken är 
endera lokal – lokalnätet – eller utgör en del av 
ett större sammanhang – huvudnätet. Gångtrafi-
kanternas funktionsanspråk på tillgänglighet ut  - 
med en sträcka består av gångbanans bredd, ytans 
jämnhet, kapacitet, orienterbarhet med mera. 

Gångtrafikanternas funktionsanspråk då deras  
stråk korsas av annan trafikantgrupp är att kors- 
ningssituationen är entydigt definierad, det vill  
säga det ska vara lätt för trafikanterna att förstå 
vilket beteende som förväntas av dem. Korsnings - 
situationen för de gående kan vara prioriterad 
över, i samspel med eller underordnad andra 
trafikanter. Korsningssituationen ska alltid ut-
formas så att den stödjer den samspelssituation 
som valts. Hastighetssäkring, passagens längd, sikt 
mellan trafikanter, passerande trafikanters hastig-
het är några av de aspekter som ska hanteras. 

Gångytan ska ha tillräcklig hinderfri bredd. 
Normalt ska en hinderfri bredd ges som ger två 
rullatorer i bredd god framkomlighet. Inskränk-
ningar av bredden bör undvikas. Gångytan ska 
dimensioneras för att ge god tillgänglighet för 
gående. Gångytans bredd dimensioneras med 
stöd av VGU. 

Cykeltrafikens anspråk 
Cykeltrafikanten är också högt prioriterad i en 
tätort. Cykeltrafiken är endera lokal – lokalnätet 
– eller utgör en del av ett större sammanhang – 
huvudnätet. Cykeltrafikanternas funktionsan-
språk på tillgänglighet utmed en sträcka består 
av cykelbanans eller cykelfältets bredd, ytans 
jämnhet, kapacitet, orienterbarhet med mera. 

Cykeltrafikanternas funktionsanspråk på 
tillgänglighet då cykelstråket korsas av annan 
trafikantgrupp är att korsningssituationen är 
entydigt definierad, det vill säga det ska vara 
lätt för trafikanterna att förstå vilket beteende 
som förväntas av dem. Korsningssituationen för 



22

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

cykeltrafiken kan vara prioriterad över eller  
underordnad andra trafikanter. Korsningssitua-
t ionen ska alltid utformas så att den stödjer den 
samspelssituation som valts. Hastighetssäkring,  
passagens längd, sikt mellan trafikanter, passe-
r ande trafikanters hastighet är några av de 
aspekter som ska hanteras. 

Cykelytan ska ha tillräcklig hinderfri bredd. 
Normalt ska en hinderfri bredd ges som ger två 
cyklister i bredd god framkomlighet. Korta  
inskränkningar av bredden kan accepteras. 
Dock ska cykelytan dimensioneras för att ge 
god tillgänglighet för de cyklister som väljer att 
cykla där. Cykelytans bredd dimensioneras med 
stöd av VGU. 

Kollektivtrafikens anspråk 
Förändringar av kollektivtrafikens förutsätt-
ningar måste alltid föregås av ett samråd med 
kollektivtrafikmyndigheten. Varje förändring 
av kollektivtrafikens förutsättningar påverkar 
dess attraktion och därmed tätortens tillgäng-
lighet. Då kollektivtrafikens villkor förändras 

ska lösningar prövas som ersätter och kompen-
serar resenärerna för kvalitetsförändringarna. 
Exempel på sådana kvalitetsförbättringar kan 
vara hastighetssäkrade gångpassager och mer 
kollektivtrafikprioriterad hållplatsutformning. 

Biltrafikens anspråk 
Biltrafikens trafiknät är uppdelat i tre nivåer – 
lokalnät, huvudnät och överordnat trafiknät: 
•  Lokalnätet omfattar trafik som till övervägande 

del har målpunkter längs gatan. 

•  Huvudnätet leder trafik till, från och genom 
tätorten eller stadsdelen. 

•  Överordnat trafiknät förbinder större områden, 
som stadsdelar, med varandra. 

Hierarkin av nät har flera funktioner. Den stora 
mängden biltrafik ska för sina längre resor lockas 
att välja det överordnade trafiknätet. För de lite 
kortare resorna ska huvudnätet ge tillgänglig-
het. För att angöra målpunkten ska lokalnätet 
användas. Genom att locka biltrafiken till dessa 
val måste trafiksystemet och dess utformning 
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understödja ett beteende hos trafikanten som 
ger effektivitet i transportsystemet, bättre balans 
mellan färdsätten, förutsättningar för lugna 
och trygga gaturum i lokalnätet och acceptabla 
situationer i huvudnätet.

Godstrafikens anspråk 
De stora godstransportstråken längs funktionella 
stråk och noder är nödvändiga för att nå hög 
kvalitet i godstransportfunktionen. Framkom-
lighet och tillförlitlighet är viktiga komponenter 
för att logistiken ska kunna bidra till ett kon-
kurrenskraftigt svenskt näringsliv. Kapacitets-
brister i kombination med andra brister leder 
ofelbart till mer osäkerhet och högre kostnader 
för transporten. Även bärighetsfrågorna för väg 
är en viktig fråga för stora delar av den svenska 
basindustrin. 

Delar av trafiknätet kan ha särskilda regleringar  
för distributionstrafik. För stadens eller tät-
ortens centrala eller mest högexploaterade 
delar kan gaturummet ha tidsregleringar som 
ger distributionstrafiken en tidslucka för sitt 
ändamål. Tidsregleringar är satta i samråd med 
affärsidkare och distributörer och har flätats 
samman med deras möjligheter att ta emot och 
transportera gods. 

Gaturummen i en tätort kan ha olika bärighets-
klassificering. Klassificering kan ha gjorts av två 
olika skäl: 
•  gatans fysiska bärighet är begränsad 

•  av miljö- och upplevelseskäl har det skett 
ett samlat övervägande om att begränsa den 
tunga trafiken i enskilda områden. 

För den resterande delen av gatunätet blir det 
därför viktigt att bibehålla bärigheten så att de 
gatusträckor som normalt används av tyngre 
fordon också fortsättningsvis kan göra det. 

Utryckningstrafikens anspråk 
Utryckningstrafiken består i huvudsak av 
brandkår, ambulans och polis. Utryckningstrafi-
kens trafiknät skiljer sig mellan olika kategorier 
av utryckningsfordon. Polisen har normalt inget 
särskilt trafiknät. Deras fordon är som regel i 
trafik och använder det vanliga trafiknätet för 
sin utryckning. Brandkåren har ett huvudnät 
och ett lokalt nät för sin utryckning. Huvudnätet 
går från brandstationen och ut till biltrafikens 
huvud- respektive överordnade trafiknät. Där-
efter tar de sig fram i lokalnätet för att nå sitt 
mål. 

Ambulansen har ett liknande trafiknät som 
brandkåren. Infarten till akutsjukhuset är en del 
av deras huvudnät. I de flesta kommuner finns 
en hastighetsplan som tagits fram med stöd av 
handboken ”Rätt fart i staden”, som anger ut-
ryckningstrafikens huvudnät. Kravet på huvud-
nätet är att det alltid ska ge framkomlighet – det 
är inte acceptabelt att det stängs av eller att 
framkomligheten minskar markant. 

För lokalnätet gäller att det alltid ska vara 
möjligt att nå en utsatt fastighet, patient eller 
människa. I lokalnätet accepteras dock hastig-
hetsreduktion, omläggningar och kapacitets-
reduktion
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Trafikanalyser 
Trafikanalys är en metod för att analysera 
trafikmönster. Sådana mönster kan röra trans-
porter i ett trafiksystem, till exempel vanlig 
biltrafik eller godstransporter. För att beräkna 
och analysera hur trafiken förväntas utveckla 
sig i framtiden används ofta en trafikmodell. 
Trafikmodeller är olika uppbyggda beroende på 
vilka analyser och vilken typ av utredningar de 
ska användas till. Gemensamt för modellerna är 
att de representerar ett systematiskt och struk-
turerat sätt att analysera en trafiksituation. Med 
hjälp av modellen kan därmed olika förändringar 
testas och utvärderas. 

Inledningsvis görs en inventering/mätning av 
nuvarande trafikflöden på dygns- och timnivå  
för den valda sträckan. För användning av kraven  
och råden i VGU krävs en bedömning av fram-
tida trafik. Då behövs en analys av trafikutveck-
lingen för årsdygn (ÅDT) eller vardagsdygn 
(VaDT) samt för dimensionerande timme (Dh-
DIM) samt av kollektivtrafik, specialtransporter 
och gång- och cykeltrafik. 

Biltrafik och godstransporter 
Beroende på åtgärdens omfattning varierar dess 
påverkan på trafiksystemet. Detta kan till exem-
pel ske genom till exempel förändrade resmönster 
och vägval. Ett antal trafikfall har därför tagits 
fram för att beskriva olika tillvägagångssätt. 

För enklare trafikanalyser är arbetsmetodiken 
följande: 
Bestäm trafikfall (1–5): 
1. Klarlägg ÅDT eller vardagsdygnstrafik samt 

andel tung trafik vid senaste trafikmätning. 

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

3.  Bestäm dimensionerande timtrafik (Dh-DIM). 

4.  Beräkna vid behov (Dh-DIM) i mest belastade 
riktning. 

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

Detta är vidare beskrivet i Effektsamband för 
transportsystemet Fyrstegsprincipen Steg 3 och 4 
Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 3 Trafikanalyser.



25

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Bestämning av trafikfall 
En åtgärd i trafiksystemet kan grovt sett ge upp-
hov till nedanstående resmönster: 
1.  Inget vägval och samma totala trafik in/ut  

från influensområdet i bas- och utrednings-
vägnät, till exempel ombyggnad av en be-
fintlig motortrafikled till mötesfri. För EVA 
hämtas trafikdata normalt från Trafikmät-
ningssystem (TMS) för basvägnätet. Trafik-
prognosschabloner används normalt vid 
beräkningar. 

2.  Enkelt vägval och samma totala trafik in/ut 
från influensområdet i bas- och utrednings-
vägnät, till exempel förbifart vid litet sam-
hälle med en anslutning. För EVA hämtas 
trafikdata normalt från TMS för basvägnätet. 
Trafikprognosschabloner används normalt 
vid beräkningar. 

3. Komplicerat vägval med stort influensom-
råde men fortfarande samma trafik in/ut, 
det vill säga åtgärden bedöms inte påverka 
färdmedelsfördelning eller trafikalstring, 
till exempel större förbifarter med flera 
anslutningar, där komplexiteten växer med 
tätortens storlek. Trafikdata hämtas enligt 
punkt 1 ovan, kommunala trafikräkningar, 
intervjuundersökningar, Sampers, nummer-
skrivningar eller dylikt. Trafikomfördelning 
genom vägvalsmodulering av utrednings-
vägnät kan ske med Sampers. Möjlighet att 
göra trafikprognoser finns i Sampers. Man 
kan också använda schabloner per län. 

4. Nyskapad trafik i utredningsvägnätet men 
i princip utan färdmedelskonkurrens, till 
exempel ny extern bilorienterad stormark-
nad. Om EVA eller manuella beräkningar 
används, görs trafikberäkning enligt punkt 1 
och med schablonvärden för nyskapad trafik. 

5.  Ändrad trafikefterfrågan (färdmedelsval mot 
andra färdsätt). Trafikberäkning sker med 
hjälp av Sampers/Samkalk. Prognos görs 
också i Sampers/Samkalk. Det första steget 
är att klarlägga förutsättningarna för trafik-
analysen. Detta handlar om att identifiera 
platsspecifika förutsättningar såsom ÅDT, 
lastbilsandel, dimensionerande timtrafik, 
riktningsfördelning, trafikutveckling et 
cetera. Det handlar även om att ta fram en 
trafikprognos som anläggningen ska dimen-
sioneras för. 

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

Historiskt har fordonstrafiken sedan en längre  
tid årligen ökat till följd av ett antal faktorer.  
Stor trafikökning har till exempel setts i om-
råden med en hög exploatering och stor in-
flyttning. Trafikökningen drivs framåt av 
befolkningsökningen men ökar även under 
tider av en gynnsam ekonomisk konjunktur. 
Trafik ökningen leder i sin tur till att transport-
systemet behöver byggas ut med hänsyn till en 
ökad efterfrågan på resor. Byggande av vägar 
för ökad framkomlighet är därför ett sätt att öka 
väg kapaciteten och minska restiderna (och ofta 
även öka trafiksäkerheten). Detta ger upphov 
till samhällsekonomiska nyttor genom att folk  
slipper fastna i köer och ett minskat antal olyckor. 
Med detta resonemang går det inte med väg-
utbyggnader långsiktigt ”bygga bort köer”.

Trafikverket tar fram trafikprognoser för att 
planera för morgondagens transportsystem. 
Prognoser hjälper till att kunna analysera hur 
förändrade förutsättningar påverkar resandet 
och dess konsekvenser. För att få uppgifter  
rörande framtida trafikflöden på länkar natio-
nellt är utgångspunkten för det statliga vägnätet 
Trafikverkets basprognos, där prognosmodellerna 
Sampers och Samgods används. Basprognosen 
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innehåller de exploateringar och de väg- och 
järnvägsutbyggnader som är politiskt beslutade 
inför de kommande åren. Dessa ska användas i 
alla analyser som på något sätt berör det statliga 
vägnätet.

Sampers är Trafikverkets huvudsakliga modell-
system för analyser inom persontransport-
området. Motsvarande modellsystem på gods-
området kallas Samgods. Dessa får anses utgöra 
grunden i den nationella modellfamiljen, även 

om andra modeller också används (exempelvis 
Visum). Modellsystemen består i praktiken av 
flera delmodeller (till exempel efterfrågemodell  
och nätutläggningsmodell). Trafikverket använ-
der också enklare kalkylmodeller (till exempel 
EVA eller Bansek), som ofta hämtar trafikupp-
räkningstal från Sampers och Samgods. Dessa 
tal varierar beroende på var i landet vi befinner 
oss och beroende på om det rör personbilstrafik 
eller lastbilstrafik. Uppskattningar av trafikut-
vecklingen kan göras enligt följande:

Figur 8: Underlag till trafikprognosen utgörs av en rad övriga prognoser rörande befolkning, ekonomisk utveckling 
med mera. Bilden till höger visar utsnitt över modellsystemet Sampers/Samgods.



27

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Exempel 
Vid senaste mätningen 2017 i en punkt i 
Stor-Göteborg var ÅDT 12 000 fordon/dygn. 
Trafikökningen fram till öppningsåret 2020 kan 
beräknas bli 3,3 procent (1,0113). ÅDT blir där-
med 12 603. Trafiken det dimensionerande året 
2040 kan uppskattas öka med 28 procent, det 
vill säga ÅDT-DIM blir 1,28 · 12 000 = 15 360. 

Det är viktigt att poängtera att trafikuppräk-
ningstalen är väldigt generella och det är viktigt 
att trafikanalytikern känner till de lokala för-
hållanden när gäller trafikflöden samt historisk 
data kring trafikutvecklingen över tid.

Tabell 3: Länsvisa tillväxttal för trafikarbete med personbil, uttryckt i fordonskilometer

Område
2017–2040 2014–2065

Total tillväxt, % Årlig tillväxt, % Total tillväxt, % Årlig tillväxt, %

Stockholm 43 1,6 12 0,5
Uppsala 30 1,2 19 0,7
Södermanland 30 1,2 24 0,9
Östergötland 25 1,0 17 0,6
Jönköping 29 1,1 20 0,7
Kronoberg 32 1,2 22 0,8
Kalmar 21 0,8 15 0,6
Gotland 5 0,2 8 0,3
Blekinge 27 1,0 17 0,6
Skåne 37 1,4 21 0,8
Stor-Göteborg 28 1,1 16 0,6
Södra VVÄ 30 1,2 23 0,8
Östra VVÄ 22 0,9 16 0,6
Västra och norra VVÄ 20 0,8 16 0,6
Längs E18 VVÄ 16 0,6 12 0,4
Örebro 25 1,0 21 0,8
Västmanland 29 1,1 20 0,7
Dalarna 17 0,7 12 0,4
Gävleborg 15 0,6 13 0,5
Västernorrlands län kust-
kommunerna exklusive Kramfors

14 0,6 8 0,3

Västernorrlands län kust-
kommunerna inklusive Kramfors

2 0,1 3 0,1

Jämtland 15 0,6 5 0,2
Västerbottens kust och inland 13 0,6 7 0,3
Västerbottens fjäll och inland -15 -0,7 -7 -0,3
Norrbottens kust och inland 9 0,4 4 0,1
Norrbottens fjäll och inland -5 -0,2 -5 -0,2
Riket 28 1,1 16 0,6
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Trafikens års- och dygnsvariation 
Trafikverkets trafikräknesystem använder tjugo-
tal variationskurvor för att beskriva typiska års-
variationer. Dessa kan schabloniseras i ett steg 
till genomsnittliga månads- och timindex för 

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

Figur 9: Trafikens årsvariation för personbilar och lastbilar (vänster) och på olika typer av vägar (höger)

Tabell 4: Månadsindex för trafikens variation enligt Trafikverkets trafikräknesystem

Personbilar Lastbilar

Månad
När-

trafik
Genom-

farter
Turist-

vägar

Genomsnitt
för statliga 

vägar
När-

trafik
Genom-

farter
Turist-

vägar

Genomsnitt 
för statliga 

vägar
Jan 88,5 77,8 65,2 79,9 90,0 86,2 78,2 86,5
Feb 84,3 76,8 65,2 77,5 87,6 88,0 75,6 86,3
Mars 98,1 91,2 83,2 92,6 98,0 99,2 93,2 98,0
April 98,3 97,4 91,4 96,9 100,1 101,9 96,0 100,6
Maj 106,8 105,0 107,4 106,0 107,5 107,3 112,5 108,0
Juni 107,5 115,2 124,4 113,7 106,4 110,6 115,7 109,8
Juli 104,7 131,5 177,7 128,1 99,1 107,1 121,8 106,2
Aug 111,0 123,0 140,6 121,1 106,3 104,7 111,6 106,2
Sep 106,3 105,1 102,4 105,2 111,0 109,9 107,7 110,0
Okt 106,4 102,3 93,5 102,6 112,0 108,8 110,1 110,1
Nov 96,4 89,3 77,4 90,3 97,8 93,7 97,3 95,5
Dec 91,6 85,5 74,5 86,2 84,2 82,5 80,4 82,8
Summa 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

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

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

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

Genomsnittligt timindex enligt Trafikverkets 
trafikmätningssystem.
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Figur 10: Trafikens dygnsvariation

Tabell 5: Timindex för trafikvariation enligt trafikverkets trafikräknesystem

Personbilar Lastbilar

Timme
När-

trafik
Genom-

farter
Turist-

vägar

Genomsnitt
för statliga 

vägar
När-

trafik
Genom-

farter
Turist-

vägar

Genomsnitt 
för statliga 

vägar
1 17,0 16,2 14,0 16,2 25,9 31,0 29,8 29,1
2 11,0 10,2 9,2 10,3 20,7 25,0 23,5 23,3
3 7,8 7,1 5,7 7,2 18,4 20,9 15,0 19,3
4 6,2 6,5 4,9 6,2 18,5 20,5 15,5 19,2
5 10,6 10,6 9,4 10,5 27,4 32,5 24,4 29,7
6 37,7 30,6 22,8 32,1 65,5 59,3 55,2 60,9
7 105,9 83,6 65,3 89,0 126,3 100,9 105,3 110,2
8 143,8 115,5 96,3 122,8 150,1 129,4 134,9 137,2
9 125,6 113,7 102,9 116,4 164,0 144,9 146,7 151,7
10 113,9 120,6 119,2 118,1 161,0 145,8 139,7 150,3
11 127,1 137,8 149,3 135,6 165,0 153,4 164,1 158,8
12 139,6 151,8 167,7 149,6 163,7 162,1 166,8 163,2
13 152,2 160,6 175,6 159,6 161,2 156,9 167,5 159,7
14 159,5 168,3 183,4 167,2 163,3 165,5 166,6 164,9
15 167,3 176,4 189,3 174,9 168,1 166,3 166,8 167,0
16 189,2 192,6 198,6 192,2 162,5 163,2 161,4 162,7
17 231,9 222,8 219,0 225,5 149,2 149,4 144,1 148,7
18 195,6 194,2 197,0 195,0 118,5 130,8 126,3 126,0
19 144,1 152,9 155,9 150,3 97,3 110,9 114,1 106,6
20 98,8 109,3 105,9 105,3 79,5 94,8 91,7 89,1
21 78,3 83,6 80,4 81,4 66,7 79,2 75,9 74,5
22 64,0 65,6 61,8 64,5 52,0 66,1 65,3 61,1
23 45,2 43,6 43,8 44,2 43,4 50,9 55,6 48,9
24 27,7 25,9 22,6 26,1 32,0 40,3 44,1 37,9
Summa 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400
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Osäkerheter kopplat till trafikprognoser 
Att trafikuppräkningstalen är väldigt generella 
bör beaktas när man tar fram sin trafikprognos. 
Det är därför av stor vikt för trafikanalytikern 
att känna till de lokala förhållanden när gäller 
trafikflöden samt historisk data kring trafik-
utvecklingen över tid. Att väga samman dessa 
uppgifter är ofta ett bra tillvägagångssätt för att 
landa i en rimlig trafikuppräkningsfaktor. Vid 
framtagande av trafikprognoser av komplexare 
karaktär där det krävs modellstöd är det även 

fortsatt viktigt att göra en rimlighetsbedömning 
av trafikprognosen. Det behövs därför alltid tas 
fram en nulägessituation för att kunna kalibrera 
trafikmodellen mot denna situation för att vara 
verklighetsöverensstämmande. Det är därför av 
stor vikt att ha tillgång till dagens trafikflöden. 
För vidare läsning om trafikprognoser hänvisas 
till publikationen TDOK 2016:0245 Dimensio-
nerande prognoser – användning av prognoser 
vid dimensionering av infrastrukturen.

Tabell 6: Uppskattad trafik under medeltimmen i procent av ÅDT

Statliga vägar 
Alla fordonstyper Lastbilar

Citygator Närtrafik Genomfarter Turistvägar Tätort Landsbygd

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

Timtrafikanalys 
Timtrafikanalysen används som underlag för 
analys av servicenivåer, belastningsgrad och 
som ingångsdata i trafikekonomiska kalkyler. 
Timtrafik används också för miljöanalyser, till 
exempel beräkning av maximala avgasmängder 
i tunnlar. 

Timtrafikanalysen ska ge följande data för länkar 
och korsningar: 
• typ av rangkurva, 

•  Dh-DIM, Dimensionerande timtrafik (trafik 
per riktning), där DIM är valt dimensione-
ringsår, normalt år 20, samt 

•  Mh-DIM, Medeltimtrafik (trafik per riktning), 
där DIM är valt dimensioneringsår, normalt 
år 20. 

Rangkurva (Trafikvariationskurva) 
Rangkurvan beskriver hur stor timrafiken är i 
förhållande till ÅDT från den högst belastade 
timmen under årets 8 760 timmar till den lägst 
belastade. Rangkurvan används för att bestäm-
ma dimensionerande timme och som ingångs-
parameter för trafikekonomiska kalkyler. Den 
ska redovisa trafikefterfrågans fördelning. ÅDT 
utgör summan av trafiken under de 8 760 tim-
marna dividerad med 365. 
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Under förutsättning att trafiken hela året under - 
stiger kapaciteten kan efterfrågerangkurvan 
mätas direkt i trafiken. Vid kapacitetsbrist kan 
efterfrågan inte tillgodoses. Mätt rangkurva blir 
dämpad och skiljer sig då ifrån efterfrågerang-
kurva. 

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

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

Medeltimme ska användas för att skatta till  
exempel genomsnittliga reshastigheter och 
emissioner, avgaser med mera för vägnät. 
Medel timmen är vägd för att ge genomsnittlig 
res hastighet för ett ÅDT. 

Om uppgifter från genomförda mätningar saknas 
kan trafiken under medeltimmen uppskattas 
enligt tabell 6 (procent av ÅDT). 

Timflödet i procent av ÅDT vid den 30:e, 200:e 
mest belastade timmen kan uppskattas enligt 
tabellerna 8 och 9. 

Riktningsfördelning 
För bedömning av servicenivå och kapacitet 
behöver trafikens riktningsfördelning bedömas. 
För befintliga anläggningar bör en trafikmät-
ning genomföras för att få en god uppfattning 
om riktningsfördelningar och maxtimmarnas 

storlek. I avsaknad av sådan kan uppskattningar 
göras enligt följande tabell:

Tabell 7: Uppskattning av riktningsfördelningar och 
maxtimmarnas storlek

Typ 
Riktnings-
fördelning

Statlig väg 60/40 %
Ytterområde tätort/Citygata 63/37 %
Närtrafik 63/37 %
Genomfartstrafik 60/40 %
Turisttrafik 58/42 %
Utpräglat pendlingsstråk 70/30 %

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

Vid extrema situationer till exempel på turist-
vägar vid storhelger kan den mest belastade 
riktningen ha cirka 80 procent av det totala 
flödet. På citygator är normalt riktningsfördel-
ningen jämn i mest belastade riktning och mer 
ojämn i tätorters ytterområden. 

För bland annat vägkonstruktion behövs ÅDT 
per körfält. För tvåfältsvägar gäller riktnings-
fördelning 50/50, eftersom belastningen är den 
ackumulerade lasten under dimensionerings-
perioden.
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Körfältsfördelning
För motorvägar kan nedanstående figur använ-
das för bedömning av körfältsfördelning. 

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

Simulering och kapacitetsanalys 
För att hantera förändrade resmönster och 
resbehov krävs ofta åtgärder i transportsys-
temet. Det är även vanligt förekommande att 

åtgärder utförs för att främja ett visst resande. 
Sammantaget påverkar detta analysens avgräns-
ning, omfattning och komplexitet. En fördel 
med att använda sig av verktyg för att analysera 
trafiken är möjligheterna att testa och utvär-
dera olika lösningar för att på så sätt hitta den 
mest ändamålsenliga lösningen för den aktuella 
platsen. För att kunna jämföra utformning s-
alternativ med varandra tas ofta resultat fram, 
detta kan till exempel vara restid, fördröjning, 
belastningsgrad. För mer detaljerade trafikana-
lyser presenteras ofta förslag på åtgärder för att 
hantera den nya framtida situationen.

Tabell 8: Andel trafik för typtimmar för personbilar respektive lastbilar

Trafiktyp

Timme 30 Timme 200
Pb, andel 
Pb-ÅDT

Lb, andel 
Lb-ÅDT

Pb, andel 
Pb-ÅDT

Lb, andel 
Lb-ÅDT

Statlig väg 11,9 % 7,9 % 9,9 % 8,6 %
Genomfart 12,0 % 7,0 % 10,1 % 8,3 %
Turisttrafik 16,0 % 7,2 % 12,8 % 7,9 %
Närtrafik 11,4 % 7,9 % 9,7 % 7,1 %
Citygata 10,1 % 8,5 % 9,4 % 7,2 %

Tabell 9: Andel personbil + lastbil med antagen lastbilsandel

Trafiktyp Andel Lb
Timme 30

Andel av totalt ÅDT
Timme 200

Andel av totalt ÅDT

Statlig väg 0,12 % 11,4 % 9,7 %
Genomfart 0,12 % 11,4 % 9,9 %
Turisttrafik 0,12 % 14,9 % 12,2 %
Närtrafik 0,10 % 11,1 % 9,4 %
Citygata 0,07 % 10,0 % 9,2 %

Figur 11. Körfältsfördelning motorväg
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Trafikmodeller 
I nästa steg gäller det att välja vilket verktyg 
som ska användas för att beräkna och analysera 
trafiken. Val av verktyg beror på vilka frågor 
man vill att trafikanalysen ska besvara. För mer 
övergripande analyser med ett större influens-
område behöver en makromodell byggas i ett 
lämpligt verktyg. Begränsningar i dessa mo-
deller är att enbart trafikefterfrågan redovisas 
och att dessa modeller inte kan användas för 
att hantera trängsel. För detaljerade analyser 
används mikrosimuleringsmodeller (till exem-
pel VISSIM, Aimsun med flera) för att utvär-
dera den valda utformningen. Dessa modeller 
möjliggör visualisering av enskilda fordon på ett 
verklighetstroget sätt och lämpar sig väl för att 
analysera högtrafikerade miljöer där trängsel 
uppstår. Detta finns utförligt beskrivet i ”Hand-
bok för kapacitetsanalys med hjälp av simule-
ring” (TRV 2013/79994). Det finns även meso-
modeller (till exempel Dynameq med flera) som 
används för större områden för att analysera 
förändrade vägval, i dessa modeller är det även 
möjligt att identifiera trängsel. 

Beräkning av servicenivå och kapacitet 
För att göra kapacitetsberäkningar av enskilda 
korsningar används kapacitetsberäkningspro-
grammet Capcal. Om korsningen är en del av 
ett nät och kan påverka vägvalet bör mikro- eller 
mesomodeller övervägas. Om det är ett större 
nät och åtgärden är en vägombyggnadsåtgärd 
där övergripande val av korsningstyp ingår bör 
EVA eller Sampers/Samkalk användas. 

För att göra enklare statiska beräkningar av 
kapacitet i trafikplatser, såsom på- och avfarter 
samt växlingssträckor hänvisas till ”Trafik-
verkets metodbeskrivning för beräkning av 
kapacitet och framkomlighetseffekter i väg-
trafikanläggningar” , även förkortat METKAP  
(TRV 2013:64343). I detta dokument hanteras 
även beräkning av kapacitet i korsningar. För 
systemanalyser av komplexare motorvägssys-
tem används verktyget CALMAR. Programmet 
utgår från att studera belastning av ”segment” 
där överbelastning kan medföra växande köer.

Figur 12: Olika simuleringsprogram har olika användningsområden och detaljeringsgrad
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Figur 13: Schematisk uppbyggnad av en serie trafikplatser i programmet CALMAR

Vid nybyggnad av en väg bör servicenivån 
uttryckt som belastningsgrad (b) under dimen-
sionerande timme (DH-Dim) i alla delar av 
väganläggningen uppfylla värden enligt punkt-
listan nedan. Belastningsgrad upp till 1,0, eller i 
undantagsfall > 1, kan 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: belast-
ningsgrad ≤ 0,8 

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

Vid dimensionering ska hänsyn till förutsäg-
barhet vad gäller restid, exempelvis variation 
i restid mellan olika tider på dygnet eller vid 
störningar. 

Kapaciteter för olika vägtyper 
För uppskattning av möjlig kapacitet för olika 
vägtyper vid olika hastighetsgränser se Effekt-
samband för transportsystemet, Fyrstegsprinci-
pen, Steg 3 och 4, Bygg om eller bygg nytt, Kapitel 
4 Tillgänglighet.
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Gång- och cykeltrafik 
Som underlag för bedömning av framtida gång-
och cykeltrafik kan trafikmätningar utföras. Det 
är dock viktigt att inte bara se till nuläget vid 
bedömning av antalet gående och cyklister utan 
också se till potentialen av ett framtida ökat 
gång- och cykelflöde. Förbättrade förbindelser 
och andra åtgärder för att förbättra förutsätt-
ningarna kan initiera en ökad gång- och cykel-
trafik. 

På vägar där uppgift om gång- och cykelflöde 
saknas kan en översiktlig bedömning göras med 
stöd av befolkningstalen i orterna och uppskatt-
ning av maximala reslängder. Läs mer i avsnittet 
om cykeltrafik i kapitel 6.

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

För översiktliga beräkningar kan följande  
schablonvärden användas för cykeltrafik: 
Dh-Dim = 0,14 · Åvadt, Åvadt = 2 gånger den  
trafik som finns under intervallen klockan 6–9 
och 15–18 vardagar under maj (Åvadt är årets 
vardagsmedeldygn). 

Metodik för datainsamling av gång- och cykel-
trafik finns att läsa mer om i GCM-handboken.

Kollektivtrafik
Analysen av kollektivtrafik ska klarlägga behov 
av busslinjer med turtäthet som underlag för  
lokalisering, utformning av väg- och gatuan-
läggningen samt utrustning av hållplatser, buss-
körfält, signalprioriteringar med mera. Behov 
av åtgärder med hänsyn till personer med 
funktionsnedsättningar, till exempel rörelse-
hindrade, synskadade med flera ska klarläggas 
så att såväl hållplatser som gångvägar till dessa 
kan ges rätt utformning och lokalisering. 

Samåkning är en form av kollektivtrafik. Behovet 
av samåkningsparkeringar bör analyseras. 

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

Specialtransporter 
Analysen av specialtransport ska klarlägga dels 
behovet av utrymme för fordon som är extra 
långa, höga, breda eller tunga, dels lämpliga 
vägar och erforderliga åtgärder för transporter 
av farligt gods.

Exempel på åtgärder för specialtransporter är 
extra utrymme i korsningar med större sväng-
radier och kanalbredder, extra fri höjd och 
bredd i vägportar och tunnlar samt till exempel 
extra hög bärighet på överbyggnad och broar.
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4. Villkor för trafiken

Transportpolitiska målen 
Riksdagen beslutar om de transportpolitiska 
målen. Transportpolitikens övergripande mål är 
att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Därutöver har riksdagen beslutat om ett funk-
tionsmål – tillgänglighet och ett hänsynsmål – 
säkerhet, miljö och hälsa. 

De transportpolitiska målen är en utgångspunkt 
för alla statens åtgärder inom transportområdet, 
exempelvis hur myndigheterna ska prioritera 
bland olika önskemål och behov när de genom-
för sina uppdrag. Målen ska även vara ett stöd 
för regional och kommunal planering. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska med-
verka till att ge alla en grundläggande tillgäng-
lighet med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet. Trans-
portsystemet ska vara jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov. 

För att uppfylla funktionsmålet angav regeringen 
år 2016 ett antal preciseringar: 
1. Medborgarnas resor förbättras genom ökad 

tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 
2.  Kvaliteten för näringslivets transporter 

förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften. 

3.  Tillgängligheten förbättras inom och mellan 
regioner samt mellan Sverige och andra länder. 

4.  Arbetsformerna, genomförandet och resul-
taten av transportpolitiken medverkar till ett 
jämställt samhälle.

5.  Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktionsned-
sättning. 

6.  Barns möjligheter att själva på ett säkert  
sätt använda transportsystemet och vistas  
i trafikmiljöer ökar. 

7.  Förutsättningarna för att välja kollektiv-
trafik, gång och cykel förbättras.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska 
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt, bidra till att det övergripande gene-
rationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen 
nås samt bidra till ökad hälsa. 

För att uppfylla hänsynsmålet angav regeringen 
år 2016 ett antal preciseringar: 
1. Antalet omkomna inom vägtransportområ-

det halveras och antalet skadade minskas 
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

2.  Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och 
fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 
antalet allvarligt skadade halveras mellan 
2007 och 2020. 

3.  Antalet omkomna och allvarligt skadade  
inom järnvägstransportområdet och 
luftfarts området minskar fortlöpande. 

4.  Transportsektorn bidrar till att miljökva-
litetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås 
genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende 
av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha 
en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen. 

5.  Transportsektorn bidrar till att det över-
gripande generationsmålet för miljö och 
övriga miljökvalitetsmål nås samt till ökad 
hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål 
där transportsystemets utveckling är av stor 
betydelse för möjligheterna att nå uppsatta 
mål. 

Etappmål under hänsynsmålet: Växthusgasut-
släppen från inrikes transporter – utom inrikes 
luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem 
– ska minska med minst 70 procent senast 2030 
jämfört med 2010. 

Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom 
vägtrafiken, sjöfarten respektive luftfarten ska 
halveras till år 2030. Antalet omkomna inom 
bantrafiken ska halveras till år 2030. Antalet 
allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska 
till år 2030 minska med minst 25 procent.



37

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Transportsystemet ska utvecklas mot det 
övergripande transportpolitiska målet. Funk-
tions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att 
det övergripande transportpolitiska målet ska 
kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak 
utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. 

Sedan beslut i riksdagen år 1997 utgör Noll-
visionen grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 
Sverige. Nollvisionen är ett etiskt förhållnings-
sätt men utgör också en strategi för att forma  
ett säkert vägtransportsystem. Nollvisionen 
innebär att den långsiktiga ambitionen för  
trafiksäkerheten är att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i vägtrafiken. 

Lagar i planeringsprocessen 
Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av 
flertalet lagar och föreskrifter som är lämpliga 
att känna till vid planering av de vanligaste ut-
formningsprojekten. Sammanställningen är inte 
heltäckande utan avser att ge en bred överblick. 

Trafikverket har med stöd av väglagen ansvaret 
för att planera, bygga och sköta statliga allmänna  
vägar, framför allt på landsbygden men även 
inom tätorter. Trafikverket samarbetar med 
statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, 
kollektivtrafikmyndigheter, regioner, intresse-
organisationer, samverkansorgan, allmänheten 
och fastighetsägare som berörs. 

I tätorter är det oftast kommunen som planerar 
och bygger gator med stöd av plan- och bygg-
lagen, PBL. Inom det egna väghållningsområdet 
kan kommunen i stället välja att planera en 
väg med stöd av väglagen, om vägen uppfyller 
kraven för allmän väg. Spårväg och tunnelbana 
planeras enligt PBL, men det finns också möj-
lighet att planera sträckan med stöd av lagen 
om byggande av järnväg. Planeringsprocesserna 
är dock i huvudsak lika oavsett vilken lag som 
tillämpas. 

Följande lagar, med tillhörande förordningar, 
är de som i huvudsak ska tillämpas i planlägg-
ningsprocessen av vägar: 

Väglagen (1971:948) 
Väglagen (1971:948) och vägförordningen 
(2012:707) innehåller regler om byggande av 
väg, drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas 
i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna  
vägar. I väglagen står att med väghållning 
avses både byggande och drift av väg. Lagen 
definierar också vad som menas med dessa 
två begrepp. Vidare framgår att staten, genom 
Trafikverket, är väghållare för allmänna vägar. 
Regeringen kan besluta att inom ett visst område 
ska istället en kommun vara väghållare enligt 
väglagen. 

I lagen slås fast att vägplan ska upprättas för 
åtgärder som innebär byggande av väg i lagens 
mening. Där regleras också den planläggnings-
process som leder fram till en fastställd vägplan 
och som således är en förutsättning för byggande 
av väg. En grundläggande utgångspunkt är att 
när en väg byggs ska den ges ett sådant läge och 
utformas så, att ändamålet med vägen uppnås 
med minsta intrång och olägenhet utan oskälig 
kostnad. Vid utformningen av en väg fungerar 
hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa som 
ramvillkor för funktionsmålet tillgänglighet. 

Väghållningsmyndigheten har enligt väglagen 
rätt att få tillträde till mark för förberedelse 
till byggande av väg, det vill säga markunder-
sökningar, mätningsarbeten och liknande som 
behövs för att planläggningen ska kunna genom-
föras. 

Vägrätt i enlighet med väglagen innebär att  
väghållningsmyndigheten har rätt att använda  
den mark som behövs för vägen, även om någon  
annan äger marken. Väghållaren får även 
bestämma hur marken ska användas och kan 
till exempel ge någon annan rätt att lägga ned 
ledningar inom vägområdet, så länge vägrätten 
består. Vägrätten uppkommer genom att väg-
hållaren tar marken i anspråk genom en fast-
ställd vägplan som fått laga kraft, 31 § väglagen. 
Inom detaljplanelagt område där kommunen 
är huvudman får vägplanen inte strida mot 
detaljplanen. Vägrätten upphör om vägen inte 
längre behövs som allmän väg och Trafikverket 
beslutar att dra in vägen från allmänt underhåll.
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Figur 14: Avgränsning vägområde och vägrätt (Transportsystemet i samhälls-
planeringen – Trafikverket 2020)

Vägområde är den mark som tas i anspråk för 
väganordningen. En väganordning är en an-
ordning som stadigvarande behövs för vägens 
bestånd, drift eller brukande. Vägområdet inne-
fattar vägbanan och diken, slänter, bullerskydd 
intill vägområdet, dagvattenmagasin med mera, 
se figur 14. Väghållningsmyndigheten kan också, 
främst vid vägar i skogsmark, få vägrätt för en 
upp till 2 meter bred markremsa utanför diken 
och slänter. Sådana remsor och zoner ska mo-
tiveras särskilt i vägplanen. Den 2 meter breda 
markremsan utanför diken och slänter motive-
ras vanligtvis av att Trafikverket ska sätta upp 
viltstängsel en meter utanför diken och slänter 
och behöver en remsa på en meter utanför 
stängslet för att kunna reparera och underhålla 
stängslet. Inom vägområdet krävs tillstånd från 
väghållningsmyndigheten för att utföra arbete 
och uppföra fasta objekt. 

Miljöbalken (1998:808) 
Planläggning och byggande av väg och järnväg 
omfattas av miljöbalken och väglagen/lag om 
byggande av järnväg. Lagarna gäller parallellt. 
Miljöbalkens övergripande mål är att främja en 
hållbar utveckling, vilket framgår av portalpara-
grafen i 1 kap. 1 §. Här anges också grundläggan-
de krav för tillämpningen. Hänsynsreglerna i 
miljöbalken är centrala och gäller alla verksam-
heter eller åtgärder inom miljöbalkens tillämp-
ningsområde. De ställer krav på att samtliga 
beslut (till exempel om alternativ, utformningar 
och skyddsåtgärder) som fattas utgår från dessa 
regler. 

Hänsynsreglerna avser: 
• bevisbördsregeln, 

• kunskapskravet, 

• försiktighetsprincipen, 

• produktvalsprincipen eller substitutions- 
principen, 

• hushållnings- och kretsloppsprinciperna, 

• lokaliseringsprincipen, 

• skälighetsregeln, samt 

• skadeansvaret. 

Andra centrala bestämmelser som har stor 
betydelse för väg- och järnvägsprojekt är hus-
hållningsbestämmelserna för mark och vatten-
områden och bestämmelserna om miljökvali-
tetsnormer. Enligt hushållningsbestämmelserna 
ska riksintressen utses även för infrastruktur-
anläggningar. Trafikverket har ansvar för att 
peka ut riksintressen för järnvägar, vägar, sjöfart 
och flyg. 

Många åtgärder som ska utföras i samband med 
vägeller järnvägsprojekt kräver bedömningar 
enligt miljöbalken och dess förordningar och 
kan även kräva separata prövningar, exempelvis 
för vattenverksamhet. De olika intressen som 
berörs av bedömningar och prövningar omfattas  
i planen av processen för miljöbedömning 
(vid BMP) alternativt miljöbeskrivning (vid ej 
BMP). Analys och samråd kring dessa intressen 
och kommande prövningar behöver påbörjas 
tidigt i planläggningsprocessen.
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Plan- och bygglagen (2010:900) 
Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och 
vattenområden används och hur bebyggelse ska 
få komma till och utformas. Vid prövning av 
frågor enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen. Lagen 
slår fast att det är en kommunal angelägenhet 
att planlägga användningen av mark och vatten 
enligt lagens regler. Varje kommun ska ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar kommunens 
hela yta. Den ska ge vägledning för beslut om 
användningen av mark och vattenområden. 
Bebyggelse och byggnadsverk regleras med 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. 

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 
mark eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera 
bebyggelse miljöns utformning. Den ska bland 
annat redovisa vilken typ av bebyggelse som  
får utföras och hur gator och andra allmänna 
platser ska utformas och användas. 

Områdesbestämmelser kan användas för att 
reglera ett begränsat antal frågor inom områden 
som inte har detaljplan, men de ger ingen bygg-
rätt och inte heller någon rätt för kommunen att 
lösa in mark. 

Staten, genom länsstyrelsen, ska överpröva 
kommunens beslut att anta detaljplaner och 
områdesbestämmelser om dessa inte uppfyller 
ett antal krav i PBL, bland annat tillgodoseendet 
av riksintressen. 

Trafikverket ska inom sitt verksamhetsområde 
tillhandahålla underlag för tillämpningen av 
plan- och bygglagen (och även av 3–5 kapitlet 
miljöbalken). Rapporten ”Transportsystemet i 
samhällsplaneringen” är en sammanställning  
av de behov och krav som behöver tillgodoses  
inom den fysiska planeringen för att drift, 
under håll och utveckling av transportsystemets 
anläggningar ska fungera. 

Kulturmiljölagen (1988:950) 
Kulturmiljölagen (1988:950) är den centrala 
lagen för kulturmiljövården. Den lägger fast 
de grundläggande bestämmelserna om skydd 
för viktiga delar av kulturmiljön och innehåller 
bland annat bestämmelser om fornlämningar. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete ska se till att skador på kul-
turmiljön undviks eller begränsas. Bestämmel-
serna i lagen syftar till att tillförsäkra nuvarande 
och kommande generationer tillgång till en 
mångfald av kulturmiljöer. Enligt kulturmiljö -
lagen föregås en arkeologisk slutundersökning 
av en arkeologisk utredning och förundersök-
ning. Behov av arkeologisk utredning ska därför 
tas upp i samband med samråd med länsstyrel sen 
under planläggningsprocessen. För en smidig 
process genomförs eventuell utredning och för-
undersökning innan en väg- eller järnvägsplan 
fastställs. 

Lagar och föreskrifter i 
utformningsprocessen 
Avsnittet innehåller en kort beskrivning av 
flertalet lagar och föreskrifter som är lämpliga 
att känna till för att hantera de vanligaste ut-
formningsprojekten. Sammanställningen är inte 
heltäckande utan avser att ge en bred överblick. 

Trafikregler 
Ett grundläggande mål vid utformningen av 
en trafikmiljö ska vara att den medverkar till 
en hög trafiksäkerhet samtidigt som den ger 
förutsättningar för en god framkomlighet och 
tillgänglighet. En del i detta är att trafikanterna  
ges förutsättningar för att uppträda på ett 
trafiksäkert sätt. Medel för att uppnå detta är 
fysisk utformning och trafikregleringar som 
främjar ett samspel i olika trafiksituationer,  
hastighetsanpassning och regelefterlevnad. 
Många regelöverträdelser i trafiken beror på 
brister i den fysiska utformningen. För att upp-
nå ett önskat trafikbeteende är det viktigt att 
den fysiska utformningen är sådan att den ger 
tydliga signaler till trafikanterna om vilka  
be teenden som ska uppnås. För att kunna göra 
den bedömningen krävs att man känner till 
vilka allmänna trafikregler som blir tillämpliga 
och vilka särskilda trafikregler som kan be-
hövas. Det är mycket viktigt att utformningen 
harmonierar med trafikreglerna.
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De allmänna trafikreglerna i trafikförordningen 
utgår från ett antal definierade beteckningar 
(lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner och 
förordningen 2001:651 om vägtrafikdefinitio-
ner). Här definieras bland annat betydelsen av 
sådana beteckningar som väg, körbana, körfält, 
parkering och övergångsställe. I definitionerna 
fastställs sedan vissa förutsättningar som direkt 
eller indirekt är knutna till utformningen.  
Exem pel på sådana förutsättningar är krav 
på utmärkning, vägmarkering eller beslut om 
sär skilda trafikregler genom lokala trafikföre-
skrifter. En viktig utgångspunkt vid val av ut-
formning är därför att vara medveten om dessa 
beteckningar och vad de står för. En fråga man 
bör ställa sig är om den utformning man arbetar 
med på ett tydligt sätt kommer att ge tillräcklig 
information till trafikanten om vilken trafik-
regel som är tillämpbar. 

I vägmärkesförordningen (2007:90) finns 
bestämmelser om vilka anvisningar genom 
vägmärken, trafiksignaler, vägmarkeringar med 
flera som får användas. Utformning, storlek och 
färgsättning framgår även där eller i tillämp-
ningsföreskrifter från Transportstyrelsen. Detta 
innebär att andra anvisningar inte får användas 
och att anvisningarna inte får vara utformade på 
annat sätt. 

Tillgänglighet på allmänna platser 
(ALM 2) 
Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige 
anslöts sig till konventionen 2008. Boverket har 
därför gett ut föreskrifter och allmänna råd; 
BFS 2011:5 ”Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd om tillgänglighet och användbarhet för per-
soner med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader” (ALM 2). 
ALM 2 är den svenska tillämpningen av tillgäng-
lighetskraven och är ett krav vid utformning. 

Vid målformuleringen av ett utformningspro-
jekt kan tillgänglighet för människor med ned-
satta funktioner med fördel anges, för att bidra 
till att kravet blir uppfyllt och för att ge stöd för 
en god livssituation för alla medborgarna. 

Barnkonventionen 
År 1989 antog Förenta Nationerna (FN) en 
konvention om barnets rättigheter. Konven-
tionens budskap kan sammanfattas ”Barn ska 
respek teras”. Med barn menas personer i åldern 
0–18 år. Regeringen och riksdagen har det ytter-
sta ansvaret för att konventionen efterföljs.  
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, 
som ett av de första länderna. Den 1 januari 
2020 blev barnkonventionen svensk lag. 

Följande situationer anger exempel på var 
barnperspektivet gör skillnad vid utformning av 
vägar och gator:
• Frihet från barriärer i gaturummet ökar  

barnens rörelsefrihet. 

•  Tydlighet, enkelhet, enhetlighet och lättför-
ståelighet gör att barnen lättare ser, hör och 
förstår. 

•  Staket och avstängningarna bör inte ge vika, 
vara väl synliga samt ha tillräckligt skydd vid 
marken och tillräcklig höjd så att barn inte 
kan hamna i trafiken av misstag. 

•  Barn är särskilt känsliga för avgaser och  
partiklar. 

•  Barn är mindre än vuxna, med begränsad 
utveckling av syn och hörsel samt uppmärk-
samhet. 

•  Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, 
särskilt plötsliga ljud.
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Riksintressen 
Riksintresse i Sverige är mark- eller vatten-
områden, kulturhistoriska miljöer, energiför-
sörjning och kommunikationer som långsiktigt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada det värde som konstituerat riksintresset. 
Riksintressen skyddas enligt hushållnings-
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. 
Riksintressen hanteras först i samband med 
prövningar av myndigheter enligt ett antal lagar 
såsom plan- och bygglagen, väglagen med flera. 
I Sverige ska Boverket verka för en samordning 
av de olika riksintressemyndigheternas arbete 
med underlag för tillämpningen av bestämmel-
serna om riksintressen. Enligt en förordning är 
det ett antal centrala förvaltningsmyndigheter 
som har ansvaret att bedöma vilka mark- eller 
vattenområden som ska betraktas som riks-

intresse. Kommunerna ska sedan i sina över-
siktsplaner visa hur man ska ta tillvara riksin-
tressena. Riks intressen bevakas av länsstyrelsen 
och får inte skadas påtagligt av exempelvis nya 
byggprojekt. 

Fornlämningar 
Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. Ingen 
kan utan tillstånd enligt denna lag ”utgräva, 
rubba, överhölja eller eljest genom plantering 
eller bebyggelse eller på annat sätt förändra 
eller skada eller borttaga fast fornlämning”. 
Länsstyrelsen utövar tillsyn över fasta forn-
lämningar i länet. Riksantikvarieämbetet och 
statens historiska museer har överinseende över 
skyddet och vården av de fasta fornlämningarna 
i riket.
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Andra regelverk 
Ovan redovisade lagar och föreskrifter avser 
främst trafikteknisk och geometrisk utformning 
samt gestaltning av väginfrastrukturen. När-
liggande dokument som istället berör konstruk-
tion och underhåll av vägar är: 
• Byggproduktförordningen är fullt tillämplig 

sedan 1 juli 2013. I Sverige blev den största 
förändringen att CE-märkning av byggpro-
dukter är obligatorisk. CE-märkningen visar 
att byggproduktens prestanda har bedömts 
i enlighet med metoder och kriterier i en 
harmoniserad teknisk specifikation och att 
tillverkaren upprättat en prestandadeklara-
tion med uppgifter från denna bedömning. 
Produkter som inte är CE-märkta får alltså 
inte användas i vägproduktionen.

• Trafikverkets Infrastrukturregelverk är en 
samlad plats för Trafikverkets övriga sam-
lande regelverk som ska följas vid planering, 
projektering och byggande av väg längs statlig 
väg. Information om regelverken finns på 
Trafikverkets hemsida. 

• Trafikverkets Tekniska Dokument är en 
samling dokument och publikationer som är 
framtagna av Vägverket och Banverket och 
som åberopas av Trafikverket tills de ersätts 
av nya utgåvor. De kan hittas på Trafikverkets 
hemsida.
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5. Hänsyn vid utformning

Trafiksäkerhet 
Nollvisionen 
Utgångspunkten för utformningen av vägar och 
gator är Nollvisionens principer om att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
olyckor i vägtrafiken. 

Modellen för säker vägtrafik illustrerar hur 
samspelet mellan infrastruktur, fordon och 
användningen av vägtransportsystemet hänger 
ihop. Här ligger de biomekaniska grundförut-
sättningarna som utgångspunkt som handlar 
om att en människa bara tål ett begränsat krock-
våld. Krockvåld över denna gräns resulterar i 
skador som är dödliga eller leder till bestående  

men. Dessa skador är enligt Nollvisionen oaccep-
tabla. Säker trafik innebär att man håller sig 
inom ramarna för vad en människa tål Att fast-
ställa de biomekaniska grundförutsättningarna 
är inte lätt. Dessutom är det inget som man kan 
göra regelrätta experiment på. Viktig informa-
tion finns att hitta i djupstudier av dödsolyckor 
men det är svårare att studera de som klarar sig 
bra vid olyckor. När det gäller överlevnad vid 
olika kollisionshastigheter har forskning visat 
att under 30 km/tim är det få som omkommer. 
Självklart spelar ålder och andra sårbarhets-
faktorer in men det råder stor enighet om att 
där fotgängare blandas med bilar stiger risken 
drastiskt när hastigheten överstiger 30 km/tim.

Figur 15: Modell för säker vägtrafik (Linnskog, 2007, 
Stigsson, 2009)

Figur 16: Krockvåldskurvor som visar uppskattad viktad 
risk att dödas och skadas allvarligt (MAIS 3+) vid olika 
påkörningshastigheter för alla fotgängare och för fot-
gängare äldre än 60 år (Trafikverket 2012/69993)

Ri
sk

Påkörningshastighet (km/tim)

Nollvisionen 
”Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
olyckor i vägtrafiken. Vägtransportsystemets utformning och 
funktion ska anpassas till de krav som följer av Nollvisionen”
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Figur 17: Antal dödade i vägtrafiken 1911–2020 (STRADA*)
*STRADA har funnits i drygt 20 år och källan för äldre data är okänd

Svenskt trafiksäkerhetsarbete har under senare 
år legat i framkant mycket tack vare att Noll-
visionens principer varit vägledande. I Sverige 
som i de flesta andra länder ökade antalet dödade  
i vägtrafiken i proportion till vägtrafikens ökning. 
Under 1960-talet inleddes en stor satsning på 
trafiksäkerhetsåtgärder. Satsningen har inne-
burit att antalet omkomna stadigt minskat 
samtidigt som biltrafiken ökat. Med Nollvisionen 
introducerades också ett målstyrningsarbete 
med målet att halvera antalet dödade på tio år, 
det vill säga från 2010 till 2020. I Sverige och 
inom EU är nu målsättningen en halvering till 
2030 men även att antalet ska vara ”nära noll” 
år 2050. Historiskt har det visat sig att dessa 
mål är rimliga men krävande. Infrastrukturen 
och fordonsutvecklingen har visat sig vara de 
viktigaste områdena för att nå målen. 

Olycksdata 
I bilismens början följde utvecklingen av antalet 
omkomna i trafiken biltrafikens omfattning. 
Men sedan 1960-talet då det aktiva trafiksäker-
hetsarbetet började har antalet omkomna mins-
kat trots en starkt ökad trafik. Detta har möjlig-
gjorts tack vare idogt trafiksäkerhets arbete, som 
exempel kan nämnas att sätta hastighetsgränser 
som stämmer överens med vägens säkerhets-
standard eller byggandet av 2+1 vägar. Infra-
strukturen har spelat och kommer att spela en 
väldigt viktig roll när det gäller att skapa ett 
säkert system som ger säker vägtrafik. 

Infrastrukturen ändras väldigt långsamt vilket 
gör det särskilt viktigt att det blir bra när man 
bygger nytt eller förändrar befintlig trafikmiljö. 
En säker väg eller korsning kan fungera väldigt 
länge och ge ett bestående bidrag till trafik-
säkerheten.
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Figur 18: Antal omkomna i vägtrafikolyckor per år och väghållare och olyckstyp (medelvärde över åren 2010–2019) 
(STRADA)

När det gäller omkomna i vägtrafiken domine-
rar mötesolyckor och singelolyckor samt kors-
ningsolyckor på statligt vägnät. På kommunalt 
vägnät är det särskilt de oskyddade trafikanterna 
som är drabbade. 

Prognosticerat antal personer som får en all-
varlig skada innebär ett framräknat värde på 
antal personer som förväntas få en bestående 
invaliditet på minst 1 procent. Här dominerar 
fotgängare och cyklister som skadas i singel-
olyckor stort.
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Figur 19: Prognostiserat antal allvarligt skadade personer per medelvärde över åren 2015–2019 (risk for perma-
nent medical impairment 1%) per väghållare och olyckstyp (STRADA)

Fallolyckor 
Även om fotgängares fallolyckor inte traditio-
nellt brukar räknas som trafikolyckor är det ett 
viktigt problem i väg- och stadsmiljön. Gåendes 
fallolyckor dominerar i sjukhusstatistiken över 
skadade i vägmiljön. En stor del av dessa fall-
olyckor går att påverka genom bättre utform-
ning och bättre drift och underhåll. Oväntade 
ojämnheter och halka bidrar till många skador 
och detta går att åtgärda. 

Cyklisters singelolyckor 
Cyklisters singelolyckor är ett stort problem 
särskilt i urban miljö. Även om personlig 
skyddsutrustning och säkert beteende spelar 
stor roll har också infrastrukturens utformning 
stor betydelse. Cyklister är känsliga för ojämn-
heter. Stolpar och staket och annan möblering 
som kanske är ofarligt för bilister utgör farliga 
krockobjekt för cyklister. Ett tydligt exempel 
är en vägmärkesstolpe. Dessa bör därför place-
ras med omsorg och en restriktiv användning 
av stolpar är viktigt för cyklisterna. Cyklister 
är också väldigt känsliga för brister i drift och 
underhåll. En enkel isfläck eller grussträng kan 
vara tillräckligt för att en cyklist ska falla och 
skada sig.
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Infrastruktur för morgondagens  
fordon 
Den snabba fordonsutvecklingen på senare 
år gör att infrastrukturen bör anpassas efter 
människan och fordonens begränsningar. Det 
är naturligtvis också en spännvidd mellan olika 
personers sårbarhet där äldre är de som tål 
krockvåld sämst. Moderna fordon har många 
system, både aktiva och passiva som förhindrar 
olyckor och lindrar konsekvenserna av even-
tuella kollisioner. Dock finns det tydliga fysi-
kaliska begränsningar som gör det viktigt  
att infrastrukturen behöver skapa rimliga 
förutsättningar för människor och fordonens 
förmågor. Fordonsflottan byts ut under lång 
tid. I stora drag kan man räkna med att det tar 
mer än tio år för nya säkerhetsfunktioner att få 
fullt genomslag. Infrastrukturen har dock oftast 

betydligt längre livslängd så det kan vara rimligt 
att anpassa infrastrukturen till moderna och 
framtida fordon, men det är svårt att försvara 
utformningar som inte ens moderna fordon kan 
hantera.

Moderna fordon kommer att kunna hantera en 
hel del av kritiska situationer antingen genom 
aktiva system som autobromssystem som helt 
eller delvis undviker kollision. Till detta kommer 
de traditionella så kallade passiva systemen 
som lindrar konsekvenserna genom deforma-
tionszoner eller airbag. Men dessa system 
kräver rimliga förutsättningar. Det innebär till 
exempel att hastigheten aldrig kan vara över 
40 km/tim för att systemen som hanterar bilens  
kollision med en cyklist eller gående ska fungera. 
När det gäller sidokollisioner som till exempel i 

Figur 20: Gränsvärde för moderna fordon i olika kollisionssituationer avseende hastighet för att ge rimliga skador 
på personerna i eller utanför bilen. Hastighet avser den innan fordonens aktiva eller passiva system sätter in. Δ40 
anger hastighetsskillnaden vid upphinnandeolyckor (Eugensson A, Ivarsson J, Lie A, Tingvall C, 2011)
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en korsning krävs hastigheter under 70 km/tim.  
Det är också detta resonemang som ligger bak-
om att det behövs mitträcke när hastigheten  
är över 80 km/tim på en väg. När det gäller 
fordon för mikromobilitet kan vi förvänta oss en 
fortsatt utveckling av nya fordonstyper. Även vi 
inte kan veta riktigt hur de kommer att se ut så 
kommer de troligen vara känsliga för ojämnheter 
och oeftergivliga föremål. 

Nollvisionen har fokus på de  
allvarligaste konsekvenserna 
I och med Nollvisionen och dess fokus på de 
oacceptabla konsekvenserna i form av dödade 
och allvarligt skadade blir det viktigt att skilja 
på olyckor som leder till allvarliga personskador 
och olyckor som inte gör det. Det blir tydligt i 
några vanliga utformningar. Skillnaden mellan 
en korsning med trafiksignal och en cirkula-
tionsplats är dels i förväntat antal olyckor och 
dels dess konsekvenser. En trafiksignal leder 
normalt till få olyckor men konsekvenserna kan 
bli allvarliga. En cirkulationsplats leder å andra 
sidan ofta till relativt många kollisioner men där 
konsekvenserna är lindriga. Ur ett nollvisions-
perspektiv är därför cirkulationsplatsen att 
föredra. På samma sätt leder mitträcket på en 
2+1 väg till många kollisioner i räcket men där 
konsekvenserna är rimliga. Utan ett mitträcke 
skulle en del av dessa kollisioner leda till döds-
olycka. Nollvisionen är tydlig med att allvarliga 
konsekvenser av rimliga misstag inte är accep-
tabelt medan däremot kollisioner med endast 
materiella kostnader kan accepteras och bör 
avvägas mot andra kostnader. 

Oskyddade trafikanter alltifrån fotgängare, 
cyklister, mopeder till motorcyklister ställer 
särskilt stora krav på grund av brist på eget 
skydd och sin sårbarhet. I vissa miljöer som 
motorvägar går det att förbjuda oskyddade tra-
fikanter, dock ej motorcyklister, men i de allra 
flesta andra situationer måste utformningen 
erbjuda säkrare lösningar. Särskilt när det gäller 
fotgängare och cyklisters passage av höghas-
tighetsvägar är det viktigt att den säkra passa-
gemöjligheten också blir attraktiv annars finns 
en uppenbar risk att några väljer ett farligare 
alternativ. Ett tydligt exempel är när vi byggt en 
planskild lösning för gång och cykeltrafiken vid 

hållplats men där hållplatserna ligger mitt över 
vägen och den planskilda förbindelsen innebär 
en omväg. Då lockar vi trafikanten att gena över 
vägen för att hämta sin cykel. En bra minnes-
regel är ”att vi ska göra det lätt att göra rätt”. 

Eftersom väg- och gatuutformningen ska anpas-
sas även till andra transportpolitiska mål kan 
man tvingas göra kompromisser. En viktig regu-
lator är hastigheten. Om det av olika anledningar 
inte går att bygga med hög trafiksäkerhetsstan-
dard kan man reglera hastigheten till en nivå 
där misstag leder till rimliga konsekvenser. På 
motsvarande sätt blir det naturligt att tillåta 
högre hastighet när vägens trafiksäkerhets-
standard är hög. VGU innehåller många kom-
promisser som till exempel korsningar med 
väldigt få korsande anpassas inte alltid efter 
strikta krockvåldsprinciper. Ett annat område 
är olika fordonsslag som det inte alltid går att 
anpassa trafikmiljön för.

Suicidprevention 
Höga broar och viadukter över höghastighets-
vägar är platser som används för självmord. 
Problemen är störst i eller i närheten av tätorter. 
Det går att förhindra eller försvåra självmord 
i trafikmiljön genom till exempel hoppskydd. 
Oftast är det enklare och billigare att åtgärda 
detta vid nybyggnad eller i samband med andra 
ombyggnadsåtgärder. Det är också viktigt att 
vanliga mitträcken förhindrar många självmord.
 

Vägutrustning 
Den vägutrustning som vi använder antingen 
för att skydda eller informera trafikanterna kan 
i sig utgöra farliga krockobjekt. Särskilt tvära 
räckesändar har visat sig kunna bli penetrerande  
och måste ersättas. Vägutrustning i form av 
stolpar för vägmärken eller belysning kan göras 
någorlunda krockvänliga för bilar men utgör ett 
farligt krockobjekt för oskyddade trafikanter. 
Att minimera dessa krockobjekt är en viktig 
uppgift som innebär att nyttan av varje objekt 
som kan innebära ett krockobjekt måste vägas 
mot dessnytta. Placering i eller nära gång och 
cykelbanor är särskilt olämpligt.
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Trafiksäkerhetsklassning 
Trafiksäkerhetsklassningar är verktyg för att 
på vägnätsnivå identifiera potentiella risk-
sträckor eller farliga korsningspunkter. Dessa 
klassningar är dock grova och ska inte användas 
som projek teringsguide. Det kan hända att en 
sträcka eller korsning som fått låg klassning inte 
behöver åtgärdas vid närmare analys. Det är 
också viktigt att man inte bara strävar efter att 
förändra det som orsakat en låga klassning när 
en sträcka eller korsning ska åtgärdas. Klass-
ningen bygger på viktiga men endast ett fåtal 
faktorer. I detalj utformningen ska alla aspekter 
beaktas – inte bara de som klassningen bygger  
på. Vi har för närvarande två modeller för trafik-
säkerhetsklassning för biltrafik, på sträcka och i 
korsning. På motsvarande sätt finns två liknande 
modeller som hanterar korsningspunkter samt 
sträckor för gående och cyklister. 

Trafiksäkerhetsanalys och  
trafiksäkerhetsgranskning 
Trafiksäkerhetsanalys och trafiksäkerhets-
granskning ska göras på vägprojekt på TEN-T 
vägnätet, stamvägnätet och på motorvägar 
och är ett viktigt arbetssätt för att beakta 
trafiksäker heten i ett projekt. Trafiksäkerhets-
granskningar ska göras av oberoende trafik-
säkerhetsgranskare, godkända av Transport-
styrelsen.

Trafiksäkerhetsförbättringar även utöver vad 
VGU föreskriver kan påtalas. Granskningen 
utförs av en trafiksäkerhetsexpert som inte är 
direkt involverad i projektet. Synpunkter och 
förbättringsförslag ska beaktas även om de inte 
alltid kan omhändertas. Anledningen kan vara 
orimliga ekonomiska konsekvenser. Men rent 
generellt är det alltid svårare och dyrare att 
hantera problemen efteråt. Samma metodik kan 
också tillämpas på objekt där vägsäkerhetsföre-
skrifterna inte direkt föreskriver gransknings-
skyldighet eftersom det alltid är bättre att hitta 
brister i tidiga skeden. 

Rutinerna för trafiksäkerhetsklassning, trafik-
säkerhetsanalys och trafiksäkerhetsgranskning 
finns på Trafikverkets hemsida.
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Trygghet 
Begreppet trygghet har en existentiell dimen-
sion. För inte så länge sedan fanns en tro på att 
samhällsutvecklingen skulle göra oss mer trygga, 
men vi inser nu i början på 2000-talet att det 
inte blev så. Trots ökat välstånd och mer säker-
het på många sätt i västvärlden, verkar otrygg-
heten öka. Det handlar lika mycket om oro för 
klimatförändringar eller finanskriser, som om 
rädsla för att råka ut för något i det egna kvar-
teret. Allt detta påverkar också vår trygghet när 
vi rör oss i gaturummen. Kanske är det till och 
med så att själva samtalet om otrygghet spär på 
känslan av otrygghet. 

I de flesta sammanhang är det mänsklig när-
varo som skapar trygghet. Mer eller mindre 
medvetet rör vi oss helst i närheten av andra 
människor, även de som färdas i bilar. Trots 
riskerna med att gå utefter en bilväg, utan  
trottoarer och med dålig belysning, föredrar 
många, speciellt kvinnor, bilvägen framför en 
genare men ödslig gångväg. 

Städer och tätorter upplevs inte på samma sätt 
av alla som bor där eller besöker dem. Forsk-
ning och trygghetsundersökningar visar en-

tydigt att kvinnor i mycket högre grad än män 
upplever otrygghet när de vistas i det offentliga 
rummet, framför allt på kvällar och nätter. För 
att gångvägar ska vara och upplevas som trygga  
är det viktigt att de lokaliseras i naturliga 
rörelse stråk, så att de används av tillräckligt 
många människor, helst ur olika grupper av-
seende till exempel ålder. 

Otrygghet för att man själv eller anhöriga ska 
råka ut för skador i trafikmiljöer påverkar hälso-
tillståndet i negativ riktning. Undersökningar 
visar att äldre personer avstår från att gå ut av 
sådana skäl, vilket begränsar tillgängligheten till 
olika aktiviteter på ett för individen och sam-
hället oönskat sätt.

Det finns några gemensamma kännetecken för 
platser som upplevs som trygga. De är platser 
som: 
• går att överblicka 

•  ger kontakt med omgivningen 

•  är befolkade 

• går att orientera sig i 

•  blandar vägar och bebyggelse 

•  är välskötta. 
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Insatserna för att öka tryggheten kan innebära  
olika saker på olika platser, det kan krävas en 
viss typ av åtgärder i centrumområden och 
andra i ett bostadsområde. Att bygga och forma 
trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön 
ska vara tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. 

Hållplatser och resecentrum är viktiga 
Det är inte ovanligt att fler känner sig otrygga 
på hållplatsen och på väg till och från den än 
på själva resan. Därför är det viktigt att du som 
planerare använder ett hela resan perspektiv, 
att hållplatser, stationer samt gång- och cykel-
vägar i nära anslutning till dem ska vara trygga 
miljöer. Kvinnor måste ha samma möjligheter 
som män att använda kollektivtrafiken och inte 
hindras av att den inte upplevs som trygg. 

Medveten utformning av  
parkeringsmiljöer 
Parkeringsmiljöer är platser som ofta förknippas 
med otrygghet. Eftersom parkeringsytor tar stor 
plats i staden och tätorten får det konsekvenser 
för många människor, framför allt för kvinnor. 
Det kan vara svårt att orientera sig i parkerings-
miljöer. I synnerhet gäller det i parkeringshus 
eller på stora parkeringsplatser där den en-
formiga, ofta instängda karaktären, leder till 
osäkerhet. Parkeringshusen upplevs ofta som 
trånga, instängda och otrygga. Parkeringsplatser 
kan tyvärr vara utformade på ett sätt som gör 
det lätt för någon att stå gömd eller att sitta i 
en bil utan att synas utifrån. Materialvalet är 
också viktigt för hur en parkeringsplats eller 
ett parkeringshus uppfattas, kala och hårda 
betongytor skapar ofta en atmosfär som ytterli-
gare förstärker upplevelsen av otrygghet. Större 
underjordiska parkeringar för boende är lämpliga 
att dela in i mindre enheter dit bara behöriga 
har tillträde. 

Ett tryggt trafikrum 
Förflyttningar och de olika transportsättens 
samspel med varandra är något som i allra 
högsta grad bidrar till en levande stadsmiljö. 
Vad vore en stad eller en tätort utan människor 
som promenerar, cyklar och åker buss, tåg eller 
bil? Svårigheten är att få allt att fungera som en 

helhet och att alla människor kan känna att det 
är möjligt att förflytta sig på ett tillfredsställande 
sätt. 

Många människor upplever förflyttningar som 
otrygga av olika anledningar. Att otrygghet 
begränsar människors möjligheter att röra sig 
fritt är ett problem som gör att tillgängligheten 
i stads- och tätortsmiljön kraftigt begränsas. 
Kvinnor känner sig oftare mer otrygga i sam-
band med förflyttningar i tätorten än vad män 
gör. Detta gäller i synnerhet på kvällar och 
nätter. Därför är det viktigt att planera för ökad 
trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv när det 
handlar om transporter. Detta oavsett om resan 
görs till fots, med cykel eller om den sker med 
kollektivtrafik. Utformas trafikrummet så att 
det upplevs som tryggt av de som löper störst 
risk att utsättas för brott samt de som upplever 
mest otrygghet, innebär det sannolikt att alla 
grupper gynnas. 

Trygghet kontra trafiksäkerhet 
Med säker trafik menas vanligen att ingen 
människa ska dödas eller skadas allvarligt till 
följd av trafikolyckor inom vägtransportsyste-
met. Transportsystemets utformning och funk-
tion ska anpassas till de krav som följer av detta. 
Att öka säkerheten i trafiken är en sak men det 
är viktigt att skilja denna sorts insatser från 
åtgärder för ökad trygghet för kvinnor och män. 
Att känna sig säker som trafikant är inte alltid 
samma sak som att känna sig trygg. Otrygghet i 
detta sammanhang innebär inte bara oro för att 
bli påkörd av en bil eller för att vistas i en stökig 
trafikmiljö. Det handlar också om oro för att 
utsättas för fysiskt eller psykiskt våld. 

Otrygghet kan leda till större risktagande. För 
många kvinnor kopplas säkerhet i trafikrummet 
ofta ihop med tryggheten, att inte behöva vara 
orolig att utsättas för hot och våld. Det behöver 
dock uppmärksammas att åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten ibland leder till att otrygga 
platser skapas.
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Planskilda förbindelser är viktiga för att över-
brygga de barriäreffekter som större vägar 
innebär i form av begränsningar i den lokala 
tillgängligheten för gående och cyklister. Gång-
tunnlar kan dock upplevas som otrygga, fram-
förallt på kvällar och nätter. En gångtunnel som 
byggs för att undvika olyckor mellan oskyddade 
trafikanter och motorfordon kan lätt upplevas 
som otrygg att färdas genom, framför allt på 
kvällar och nätter. Konsekvensen kan bli att 
tunneln inte används. Otrygghet i gångtunnlar 
och i andra trafiklösningar kan leda till att  
tunneln undviks och att valet i stället faller på 
att ta den större risken att korsa vägen. Strate-
gier som kvinnor använder sig av går ofta emot 
vad som uppfattas som trafiksäkert, men ökar i 
stället kvinnors upplevelse av trygghet i trafik-
rummet. Det kan handla om att cykla med 
släckt lyse, cykla eller gå längs trafikerade vägar 
i stället för på den separata gång- och cykel-
banan eller att parkera på gatan i stället för i 
parkeringsgaraget. 

Det allra bästa är om vi kan undvika att bygga 
gång- och cykeltunnlar och hitta andra lösningar. 
På vissa platser har det lösts genom att bygga 
en gång- och cykelbro i stället. Men det kan 
också medföra problem, dels känner sig många 
människor utsatta på en bro, dels kan det skapa 

problem för personer med nedsatt rörlighet. 
Det kan i vissa fall vara svårt att hitta mer trafik-
säkra alternativ än gångtunnlar. 

Då är det angeläget att dessa utformas på ett 
så tryggt sätt som möjligt med bland annat god 
överblickbarhet och så att de upplevs som ljusa 
och rymliga. Detta påverkas exempelvis av 
proportionerna mellan bredd, höjd och längd, 
belysning och naturligt ljusinsläpp samt att  
tvära hörn och branta lutningar/trappor i  
anslutningarna till tunneln undviks. Ett flertal 
av de gångtunnlar som finns i dag behöver ses 
över i sin utformning. 

Samhällsplaneringen står inför en angelägen 
uppgift när det gäller att planera för både 
tillgängliga, säkra och trygga stads- och tätorts-
miljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Oskyddad i trafiken 
Cyklister och fotgängare är trafikanter som ofta 
utsätts för trafikfara och som ofta känner sig 
otrygga i trafikmiljön. Att vara orolig för att  
färdas till fots eller med cykel i trafiken på 
grund av risken att utsättas för våld eller hot om 
våld är något som kraftigt begränsar möjligheten 
att använda tätorten. 
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När cykeltrafiken ska samsas med biltrafiken 
i våra städer och tätorter så hamnar cyklisten 
ofta i osäkra situationer. Lösningen är ofta att 
cykelvägar separeras från bilvägen så att de som 
cyklar och de som kör bil inte ska behöva mötas. 
Om denna trafikseparering görs på ett felaktigt 
sätt kan det resultera i cykelvägar som uppfattas 
otrygga eftersom de är dåligt upplysta, ödsliga 
och isolerade. Otryggheten för dem som cyklar 
beror då i stället på risken att utsättas för våld 
eller hot om våld. Oron grundar sig också på att 
ingen ser dig när du cyklar genom en mörk park 
eller genom en lång cykeltunnel.

För att kvinnor och män ska cykla är det inte 
bara själva cykelvägen som ska vara trygg och 
attraktiv. Det är också viktigt hur cykelparke-
ringen upplevs. Stöldrisk och vandalisering, 
alltså ovissheten om ifall cykeln står kvar i det 
skick den lämnades är något som kan skapa 
otrygghet. Ofta är cykelparkeringar placerade 
på lite avsides platser, kanske med dålig ljussätt-
ning, vilket gör att många undviker att placera 
sin cykel där. 

Den vanligaste förflyttningen som görs är den 
till fots. Att gå är också det transportsätt som 
av många upplevs som allra mest otryggt. Den 
som går färdas långsamt vilket gör att det blir 
svårare att undkomma en hotfull situation. Att 
det är de som färdas till fots som känner sig 
mest otrygga får stora konsekvenser eftersom 
majoriteten av alla resor görs just till fots. Även 
om huvuddelen av resan inte genomförs till fots 
så börjar och slutar varje resa till fots. 

Tänk på att en gångväg som upplevs trygg i 
dagsljus kan upplevas otrygg under dygnets 
mörka timmar. Se till att det finns alternativa  
vägar, i ljus och i mörker. Se också till att 
gångstråk mellan viktiga målpunkter ligger i 
anslutning till bebyggelse, där det finns bostads-
fönster eller befolkade verksamheter samt att 
ljussättningen både längs med och omkring 
stråket är god. 

Ljussättningens betydelse för trygghet 
Ljussättning påverkar i stor utsträckning om en 
plats upplevs som trygg eller otrygg. Att bara 
ljussätta en plats löser sällan problemet med 
upplevd otrygghet. Det är viktigt att göra det 
rätt. Att bara lägga till mer elektriskt ljus kan i 
stället orsaka starka kontraster som bländar och 
försämrar vår möjlighet att se. 

Ljussättning i den offentliga miljön skapar 
trygghet och attraktivitet när den tillgodoser 
människans behov. Därför måste ljusplaneringen 
utgå från det planerade eller faktiska behovet 
som de kvinnor och män har som befinner sig 
på en plats. Möjligheten till överblick och att 
enkelt kunna orientera sig är fundamental för 
upplevelsen av trygghet, men har också stor 
betydelse för säkerheten.

Läs mer
Plats för trygghet – Inspiration för stadsutveckling (Boverket 
2010) beskriver hur den fysiska utformningen kan påverka känslan 
av otrygghet eller trygghet i stads- och tätortsmiljöer.
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Miljöåtgärder
Natur, kultur och landskap 
Det är viktigt att man tidigt i ett projekt iden-
tifierar nödvändiga åtgärder för naturmiljön 
eftersom det ökar möjligheterna att göra kloka 
och kostnadseffektiva val. Samtidigt är detta 
svårt eftersom kunskapen om landskapet ofta är 
liten i början av ett projekt men ökar alltefter-
som ett projekt pågår. 

Trafikverkets övergripande dokument Riktlinje  
Landskap (TDOK 2015:0323) har avgränsat och 
identifierat de viktigaste områdena som infra-
struktur påverkar landskapet på och satt en 
ambitionsnivå för när åtgärder behöver göras. 
Med riktlinjens funktionella krav har många av 
dessa kunnat omvandlas till utformningskrav 
i VGU och andra regelverk i Trafikverkets led-
ningssystem. 

Inom Trafikverkets verksamhet finns stora 
möjligheter att skapa och ta tillvara värdefulla 
miljöer och arter. Trafikverkets rapportserie 
”Temablad Natur” beskriver hela processen 
för att skapa olika naturmiljöer inom ett inves-
teringsprojekt, se Trafikverkets hemsida om 
”Temablad Natur – skapande av naturmiljöer”. 
Temabladen beskriver också vad man behöver 
kartlägga och identifiera tidigt i planeringen 
och vad som måste hanteras i senare skeden. 

Tekniska krav finns beskrivna liksom ekologiska 
behov och organisatoriska aspekter. Tanken är 
att nya naturmiljöer ska anläggas och, framför-
allt, att befintliga naturtyper ska tas tillvara och 
anpassas så att den biologiska nyttan blir så stor 
som möjligt. Målgruppen är framförallt miljö-
specialister och miljökonsulter, men givetvis 
kan de även användas ur informationssynpunkt 
för att visa på den ekologiska potentialen inom 
Trafikverkets verksamhet. Förhoppningsvis gör 
temabladen att en större kunskap om biologisk 
mångfald skapas inom Trafikverkets infrastruk-
turmiljöer. 

Hittills finns följande Temablad Natur: 
• Biotopvård i vattendrag 

•  Bon i brinkar och branter

•  Död ved 

•  Ekologisk anpassning av trumma eller rörbro 

•  Faunapassager för utter och medelstora dägg-
djur 

•  Fåglar och genomsiktliga skärmar 

•  Groddjur

•  Holkar för fåglar och fladdermöss 

•  Sandmiljöer 

• Viltanpassning av befintliga broar 

•  Återetablering av vegetation med tillvaratagna 
avbaningsmassor 

•  Multifunktionella passager
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Ett fungerande landskap erbjuder en rad 
funktioner och värden som är livsnödvändiga 
för människors hälsa och välbefinnande. Vägar 
innebär barriärer och störningar, men med god 
planering kan de också ge möjligheter. Trans-
portsystemet har stor påverkan på landskapet, 
inte minst genom byggande och förvaltning 
av vägar. Vägar innebär barriärer för djur och 
människor, trafiken orsakar störningar genom 
bland annat buller, viktiga livsmiljöer utrade-
ras och värdefulla kulturarv skadas. Men det 
finns också en stor potentiell kraft till positiva 
förändringar genom att skapa nya miljöer och 
samband. 

En väg är en del av landskapet. Vid lokalisering 
och utformning av en väg är kunskapen, om 
varför landskapet ser ut som det gör och för-
ståelsen för hur det fungerar, avgörande. Inom 
Trafikverket används Integrerad landskapska-
raktärsanalys (ILKA) som analysmetod för att 
söka kunskap om hela landskapet. Det gäller att 
göra rätt från början, det vill säga att planera 
omsorgsfullt, anpassa infrastrukturen till natur- 
och kulturmiljö och dessutom minimera riskerna 
för negativ miljöpåverkan under byggandet. 

Transportinfrastrukturen kan innehålla livs-
miljöer där växter och djur trivs, till exempel 
vägkanter och alléer. Sidoområden till vägar kan 
i sig själva vara livsmiljöer av värde för den bio-
logiska mångfalden. Sveriges vägkanter täcker 
en yta lika stor som Öland. Där finns en rik flora 
av växter som har trängts undan från det övriga 
odlingslandskapet. 

Alléer är ett annat exempel på artrika miljöer 
knutna till transportinfrastrukturen och de har 
länge funnits i Sverige. De har planterats under 
lång tid, över hela landet och i skilda miljöer. 
Alléer är värdefulla ur många aspekter, både 
kulturhistoriska, estetiska och biologiska. 

Det går att skapa och tillföra nya artrika väg-
miljöer utifrån rådande ekologi och landskaps-
sammanhang, genom att utforma vägens sido-
områden så att den naturliga vegetationen 
ska kunna etablera sig efter de ekologiska 
förutsättningar som gäller för just det området. 
Även fåglar och fladdermöss kan gynnas genom 
att sätta upp holkar i strukturer (till exempel 
broar) eller genom att spara sandbranter som 
uppstår i samband med vägbyggen.
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Trafiken och vägarna påverkar djur och växter, 
bland annat genom att landskapet delas upp i 
mindre delar. Uppdelningen innebär att djuren 
förlorar livsutrymme, att deras livsmiljöer blir 
förorenade och störda, att det skapas barriärer i 
landskapet och att djur dödas vid farliga passager. 

Vägar och järnvägar utgör i olika grad barriärer 
som kan bryta förbindelserna mellan de områ-
dena som djuren rör sig mellan. Trafikverket  
arbetar med att utveckla och använda ny kun-
skap för hur passager kan utformas och använ-
das, i kombination med andra åtgärder som till 
exempel viltstängsel. På det sättet vill Trafikver-
ket göra det lättare för djur att följa sina naturliga 
rörelsemönster och minska viltolyckorna. 

Trafikverket sätter upp stängsel och bygger  
faunapassager för att minska antalet viltolyckor  
längs utsatta vägsträckor för att förebygga 
vilt olyckor. Det finns idag drygt 800 mil vilt-
stängsel utmed det allmänna vägnätet. Stängsel 
överallt är dock inte lösningen eftersom vägnätet 
är vidsträckt och mycket olika trafikerat. Att 
stängsla in alla vägar är inte en optimal lösning 
– vare sig samhällsekonomiskt eller ekologiskt. 
Stängslen måste också vara väl underhållna och 
kombinerade med säkra passager för att ge effekt. 
Trafikverket har infört begreppet stängselsystem 
för olika anpassningar för att minimera risken att 
djur kommer ut på huvudvägen via anslutande  
vägar, korsningar, trafikplatser, broar med mera. 
Samtidigt som djuren leds till ordnade passager 
på särskilt anlagda platser, så kallade faunapas-
sager. I begreppet ingår utöver faunapassagerna 
både nätstängsel och andra anordningar som 
hindrar djur från att ta sig in i vägområdet, 
grindar, uthopp och andra evakueringsåtgärder 
samt vägmärken och/eller viltvarningssystem.

En annan viktig uppgift är att åtgärda vandrings-
hinder för djur som lever i eller vid vatten så 
som fisk, utter och groddjur. Genom att placera 
och utforma trummor och broar på rätt sätt 
skapar vi förutsättningar för att djur ska kunna 
röra sig utan att hindras av vägbankar. En väg 
passerar tusentals små och stora vattendrag. 
Hur vattnets passage under vägen är utformad 
har en avgörande betydelse för vattnets ekologi.  
Vägar skär ofta bäckar och vattendrag nära an-
slutningen mot sjöar. En enda felaktigt lagd väg-
trumma kan påverka ekosystemet om den skär 
av vandringsvägen till lekplatser för djur. Kon-
sekvenserna kan bli betydande för fiskar och 
andra djur som lever i vatten, såsom grodor och 
uttrar. En liten bäck på en knapp meters bredd 
kan tjäna som lekplats för öringar på 2–3 kg. När 
grodor och uttrar inte kan följa sin naturliga väg 
längs med vattnet, tvingas de passera vägbanan 
där de körs ihjäl i stor omfattning. 

Krav och råd om anpassningar till det vilda 
djurlivet finns i avsnittet om fauna i kapitlet om 
i Miljöåtgärder i VGU.
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Buller och vibrationer 
Buller påverkar oss både direkt och på lång sikt. 
Vi känner oss störda. Vi arbetar och presterar 
sämre och blir trötta. Ökad stress på grund av 
buller kan leda till för tidig död. Buller är enkelt 
uttryckt oönskat ljud, ett ljud som vi känner oss 
störda av och helst vill slippa. Buller påverkar 
hälsa och välbefinnande och hamnar högt på 
listan över allvarligare störningar i samhället. 
Störningarna kan uppstå direkt, till exempel 
genom att vi blir störda i sömnen eller att vi 
arbetar sämre, men de har också en långsiktig 
påverkan. Buller påverkar därmed välbefinnandet. 

Det är individuellt vad som upplevs som buller, 
men trafikbuller är oftast oönskat och störande. 
På dagen kan det störa samtal och andra önsk-
värda ljud och påverka det allmänna välbefin-
nandet negativt. Människor som utsätts för 
höga bullernivåer under lång tid kan drabbas 
av ökad stress. Det leder till att risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar ökar. Flera forskningsstudier 
visar på ökad risk för dödsfall på grund av buller. 
Minst 300 för tidiga dödsfall per år inträffar i 
Sverige till följd av buller från vägtrafik. Buller 
kan också leda till ökad trötthet och till att för-
mågan till inlärning, koncentration och presta-
tion försämras. 

Buller nattetid medför att sömnen blir störd. 
Ostörd sömn är en förutsättning för att männi-
skan ska fungera, såväl fysiologiskt som mentalt. 
Några av effekterna av störd sömn är trötthet, 
nedstämdhet, olustkänsla och minskad presta-
tionsförmåga. Även enstaka ljudkällor kan 
upplevas som ytterst störande, till exempel en 
slamrande broskarv, ett enstaka tåg eller tunga 
lastbilar som passerar ett hus på nära håll natte-
tid. 

Vibrationer från trafiken stör och gör att vi  
kan få svårt att somna in eller blir väckta när  
vi sover. Störningarna kan också yttra sig som 
koncentrationsproblem eller ökad trötthet. 
Forskning visar att människan är mer känslig 
för vibrationer när vi ligger ner. Känseltröskeln 
när vi uppfattar vibrationer varierar mellan 
olika individer med ett snittvärde på cirka  
0,1–0,3 mm/s vägd RMS i frekvensområden 
1–80 Hz. Forskningen och kunskapen om hur 
vibrationer påverkar hälsan är ganska begrän-

sad. Det finns forskningsprojekt där man har 
tittat på hur vibrationer i kombination med 
buller stör sömnen. Studier visar att om man 
utsätts för vibrationer samtidigt som man ut-
sätts för buller så är man mycket mera störd vid 
samma ljudnivå. 

Hur buller sprids beror till exempel på omgiv-
ning, marktyp, topografi, väder och vind. Hus 
och jordvallar skärmar av ljud. Vibrationerna 
blir kraftigast när tunga fordon passerar över 
lösa jordarter, oftast leror. I fasta jordarter, till 
exempel morän, är vibrationsnivån mycket lägre 
och spridningen betydligt mindre. 

När vi planerar, bygger om och bygger ny infra-
struktur utreder vi buller- och vibrationsförhål-
landen och gör åtgärder i de berörda områdena. 
En framgångsfaktor i det längre perspektivet 
är att minska buller där det uppstår. På sikt kan 
till exempel utveckling av vägfordon, däck och 
vägbeläggning bidra positivt. 

Vägtrafikbuller uppkommer på flera sätt och 
beror på ett antal faktorer. De viktigaste är an-
talet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, 
däck och vägbeläggning. Bullret kommer dels 
från fordonens motorer och kraftöverföring, 
dels från däcken och kontakten mellan däck och 
vägbana. Allmänt gäller att tunga fordon bull-
rar mer än lätta, men bullernivåerna varierar 
även mellan fordon av samma typ. Lätta fordon 
(under 3,5 ton) står för omkring 93 procent av 
trafikarbetet och cirka 60 procent av bullere-
missionerna i medeltal. Tunga fordon står för 
resterande andelar, 7 procent av trafikarbetet 
och 40 procent av bulleremissionerna. Motor-
bullret från el- och hybridfordon är mindre än 
motorbullret från fordon som drivs av bensin, 
diesel eller etanol. Det finns gränsvärden för 
hur mycket nya personbilar och nya tunga for-
don får bullra. Gränsvärden finns även för däck.

Vid låga hastigheter dominerar ljudet från motor 
och avgassystem, medan bullret från däck och 
vägbana tar över vid högre hastigheter. För per-
sonbilar ligger gränsen vid cirka 30–50 km/tim 
och för tunga fordon vid 50–70 km/tim. Valet av 
däck och beläggning har stor påverkan på bull-
ret. När många använder dubbade vinterdäck, 
används också beläggning med stor stenstorlek 
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för att klara slitaget. Den ger upphov till mer 
buller än en beläggning med mindre stenstorlek. 
Det finns också särskilt lågbullrande beläggning 
som dämpar bullret mer. Dubbdäck genererar 
i sig mer buller än dubbfria vinterdäck. Däcks-
bredden har också betydelse och breda däck ger 
upphov till mer buller än smala. 

Bullret ökar med stigande hastighet, och for-
donens hastighet har stor betydelse för hur 
mycket buller som avges till omgivningen. En 
hastighetsändring med 10 km/tim, i interval-
let 50–90 km/tim, ändrar bullernivån med 
1–2 dBA. Ryckig körning med snabba inbroms-
ningar och kraftiga accelerationer ger mer 
buller än lugn körning i jämn fart. 

Buller från trafik ska normalt inte överskrida 
vissa riktvärden vid nya eller ombyggda vägar  
och järnvägar. Riksdag och regering har i 
proposition 1996/97:53 angett riktvärden för 
trafikbuller. 

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt 
inte överskridas vid nybyggnad eller väsentlig 
ombyggnad av trafikinfrastruktur: 
•  30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus 

•  45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid 

•  55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

•  70 dB(A) maximalnivå vid en uteplats i  
anslutning till en bostad. 

Trafikverkets riktlinje ”Buller och vibrationer från 
trafik på väg och järnväg” (TDOK 2014:1021) är 
styrande för Trafikverkets arbete med åtgärder 
mot buller och vibrationer. Den innehåller rikt-
värden för buller och vibrationer och bygger på 
de riktvärden för buller som riksdagen beslutat 
om för bostäder vid nybyggd eller väsentligt 
ombyggd infrastruktur. Riktlinjen innehåller 
även riktvärden för skolor och vårdlokaler och 
hur mycket det får bullra i parker, friluftsom-
råden och betydelsefulla fågelskyddsområden 
samt riktvärden för vibrationer. Riktlinjen 
lägger fast grundläggande förhållningssätt till 
hur Trafikverket bidrar till långsiktiga mål, och 
att det krävs en kombination av åtgärder för att 
minska bullret och vibrationerna i samhället. 

Till riktlinjen finns en handledning (TDOK 
2016:0246) i vilken det ges ytterligare vägled-
ning om utredningar och åtgärder mot buller- 
och vibrationer i samband med ny- och väsent-
lig ombyggnad av vägar och järnvägar samt 
åtgärder längs befintliga vägar och järnvägar. I 
handledningen beskrivs även vilka metoder för 
mätning och beräkning av buller och vibratio-
ner som bör användas. Riktlinjen och handled-
ningen ger ett stöd för att tillämpa riktvärdena 
så att vi på ett enhetligt och kostnadseffektivt 
sätt uppfyller gällande lagkrav om skäliga 
skyddsåtgärder mot buller och vibrationer. 

Man bör ta hänsyn till vad som är tekniskt möj-
ligt och ekonomiskt rimligt när man tillämpar 
riktvärdena vid åtgärder på vägar. I de fall ut-
omhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt 
ovan bör inriktningen vara att inomhusvärdena 
inte överskrids.
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Vatten 
När vi planerar för nya vägar eller bygger om 
gamla måste vi väga in risken för påverkan på 
ytvatten och grundvatten. Genom att identifiera  
och värdera konfliktpunkter kan vi hitta de 
sträckningar som ger minst påverkan och lägst 
risk. De största hoten mot omgivande vatten-
miljöer kommer från bilar som rullar på vägen 
– läckage från farligt gods eller från de stora 
bränsletankar som hänger under varje lastbil 
kan få förödande konsekvenser. 

Där vägar passerar särskilt känsliga områden 
krävs skydd som kan begränsa skadorna vid en 
olycka. Men stora delar av vägnätet är gammalt 
och vägarna ligger där de ligger. De känsligaste 
och mest skyddsvärda områdena behöver prio-
riteras utifrån faktorer som hur genomsläpplig 
marken är, mängden trafik och andelen trafik 
med hög riskfaktor. 

Det vanliga dagvattnet från vägen innehåller en 
lång rad främmande ämnen. Dessa kommer från 
slitaget på vägbeläggning, bromsar och däck, 
från avgaser och från spill av bensin och diesel, 
bromsolja, smörjoljor, fett och rostskyddsmedel.  
Normalt fångas dessa främmande ämnen upp 
och läggs fast i vägslänter och diken. En del av 
dem bryts ned på plats eller späds ut till låga 
koncentrationer. Detta pågår under vägens hela 
livslängd, men miljöpåverkan gäller oftast bara 
själva vägområdet, där de främmande ämnena 
stannar. Jordmassor som flyttas vid dikesrens-
ning eller omläggning av en väg måste dock tas 
om hand på rätt sätt om de innehåller förhöjda 
halter av främmande ämnen. Vid vägar med 
mycket stora trafikmängder kan det krävas sär-
skilda reningsanläggningar för dagvatten. 

Risken för en olycka med farligt gods eller läckage  
av bränsle är ständigt närvarande utmed hela 
vägnätet. Man talar oftast om riskerna med  
farligt gods, det vill säga de frakter med farliga  
ämnen som går på vägarna, men även gods 
som inte klassificeras som ”farligt” kan med-
föra allvarliga skador på vattentäkter. En vanlig 
bränsletank under en lastbil kan rymma över 
1 000  liter lättflytande dieselolja. Genom risk- 
och känslighetsanalyser identifieras känsliga 
områden och konfliktpunkter, till exempel 

vattentäkter och platser där vägar med mycket 
trafik skär igenom åsar. Vid omoch nybyggnad 
tas hänsyn till detta när val görs mellan olika 
tänkbara vägsträckningar. Förstärkta räcken 
finns också på många känsliga vägavsnitt, lik-
som skydd mot läckage för att minska spridning 
av olika ämnen. Det kan vara allt ifrån stora 
avrinningssystem med plastdukar, brunnar, 
dammar och avskiljare till enklare åtgärder som 
att lägga täta ytskikt. Många gånger går det att 
få till stånd bra lösningar med hjälp av naturliga 
ytskikt av jordmaterial med låg genomsläpplighet.
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Förväntade miljöeffekter av en ombyggnad eller 
nybyggnad av väg ska alltid beskrivas redan i 
planeringsskedet. Anses projektet ha en bety-
dande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
göras som redovisas i en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) som kommuniceras med 
berörda instanser. Om projektet inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan upprättas 
istället en miljöbeskrivning. MKB:n måste få 
ett lagstadgat godkännande innan projektet kan 
drivas vidare. 

Det är viktigt att i MKB:n säkerställa: 
• allmänna intressen, kommunala planer, 

miljöbalkens krav, arkeologiska lämningar, 
områden och arter som är skyddade enligt 
artskyddsförordningen samt Natura 2000 

•  kunskap om landskapet och miljöförutsätt-
ningar 

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

•  att de förutsättningar som är betydelsefulla 
för val av lokaliseringsalternativ är framtagna 

• att redovisningen av miljöförutsättningar,  
miljöeffekter, miljökonsekvenser och skydds-
åtgärder utgör ett tillräckligt underlag för 
beslut om val av lokaliseringsalternativ och 
underlag för det MKB dokument som ska tas 
fram för det slutliga planförslaget.
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6. Vägutformning på landsbygden

Introduktion
Vägutformningen och dess linjeföring avgörs  
till stor del av vilken funktion vägen ska ha, till 
exempel vilken referenshastighet som är aktuell,  
trafikmängden och dess sammansättning. Väg-
utformningen och linjeföringen avgörs även av 
landskapets former och vilka byggnadstekniska 
förutsättningar landskapet ger, samt vilka  
anläggnings-, drift- och underhållskostnader 
som kommer bli aktuella i framtiden.
  
All infrastruktur ska så långt det är möjligt vara 
landskapsanpassad enligt Trafikverkets Riktlinje 
landskap. ”Väl genomarbetade analyser (över-
gripande och fördjupade i MKB-processen)  
ska vara den grund på vilken avvägningar mellan 
olika aspekter, egenskaper och värden sker” 
(TDOK 2015:0323). I arbetet med lokali sering 
av vägen och dess linjeföring ingår också att 
landskapsanpassa anläggningen, så att vägen  

kan läsas samman och fungera ihop med land-
skapet ikring. Om landskapsanpassningen  
kräver ytterligare markåtkomst – än den för 
själva väganläggningen – krävs det tydliga syften 
och motiv.

Att tidigt studera om vägen kan bidra till att 
sociala, kulturella och ekologiska funktioner 
i landskapet kan upprätthållas eller stärkas 
öppnar för förslag som inte bara löser trafik-
funktionen. I sökandet efter massbalans, som är 
gynnsamt för såväl projektekonomi som klimat-
påverkan,  behöver landskapsanpassning ingå 
som en av många aspekter.

Tydliga motiv för lokalisering och linjeföring, 
som bottnar i kunskap om landskapet och vilka 
förutsättningarna är för dem som använder det, 
kan också bidra till en smidigare planläggnings-
process. 

Figur 21: Linjeföringen gör stor skillnad på hur vägen upplevs. I bilden till vänster är vertikalradierna för små och 
de har för liten båglängd. Vägens horisontalgeometri är uppbyggd av kurvor och raklinjer. Bilden till höger är 
modifierad att visa större vertikalradier och horisontalradierna har förenklats till vänsterkurva – s-klotoid – högerkurva 
vilket ger ett mer harmoniskt intryck. Beakta dock att stora vertikalradier kan innebära större skärningar eller 
bankar än små vertikalradier. (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)
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Arbetsmetod i olika skeden
Vad är linjeföring?
Linjeföringen för en väg är den kombination 
av geometriska element i plan och profil, som 
definierar vägens läge i omgivningen.

Vägens linjeföring, typsektion och vägutrust-
ning samt vägens anpassning till omgivningen 
och terrängförhållanden skapar siktförhållan-
den, utblickar och vägrum, vilka tillsammans 
ger förutsättningar för trafikanternas beteende.

I all vägutformning är samspelet mellan plan 
och profil väsentlig. Det är därför nödvändigt 
att studera de effekter kombinerad krökning 
i vertikal- och horisontalplan kan ge för sikt, 
visuell ledning och vägrummets gestaltning. 
Detsamma gäller för samspelet mellan land-
skapet och geometrin.
 
Linjeföring och typsektion väljs utifrån ett sam-
hällsekonomiskt synsätt med hänsyn till bland 
annat:
• trafiktekniska krav baserade på referenshas-

tighet och trafikens storlek och sammansätt-
ning, dimensionerande ÅDT och dimensione-
rande timme

• terräng-och omgivningskrav, med bland annat 
stöd av landskapsanalys och miljöinventering

• anläggnings-, drift-och underhållskostnader

• miljö- och klimatpåverkan

• vägtyp

• nybyggnad eller befintlig väg som ska åtgärdas? 

VGU:s trafiktekniska krav på stoppsikt, om-
körningssikt, minsta linjeföringselement och 
rekommendationer om kombinationer av 
linjeföringselement styrs av referenshastighet. 
Referenshastigheten är den övergripande stan-
dardvariabeln för linjeföringens utformning och 
avgör projekteringens handlingsutrymme.

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

Figur 22: Vägen på bilden visar en harmonisk linjeföring genom klotoider i övergångarna mellan kurvorna för att 
undvika knyckar. Vägens placering i landskapet och linjeföringen innebär dessutom föredömliga utblickar mot den 
bro som vägen leder över, i detta fall väg 160 och Nötesundsbron mot Orust (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)



63

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Figur 23: De olika stegen för vägprojekteringen och kopplingen mellan vägutformningsprocessen och planlägg-
ningsprocessen

Linjeföring i olika skeden och projekt
Att arbeta med väglinje i befintlig vägmiljö kan 
skilja sig väsentligt gentemot att arbeta med 
projekt som gäller nydragning av väg. Kraven 
är samma när det kommer till radiestorlekar et 
cetera, men hur man kan anpassa och inpassa i 
landskapet är väsensskilt. I befintlig miljö blir 
ofta fokus på detaljer i närområdet som styr hur 
väglinjen kan dras, till exempel anpassningar 
för befintliga byggnader, anslutningsvägar med 
mera. Nydragning av en väg ger ofta större på-
verkan på omgivningen där landskapet föränd-
ras mer drastiskt och styrs ofta mer av mjuka 
parametrar såsom natur- och kulturvärden.  
Mindre åtgärder i befintlig miljö såsom sikt-
förbättringar till exempel kan oftast lösas med 
frivillig vägrätt och kräver ingen planprocess. 
Större åtgärder i befintlig miljö, till exempel när 
vägsektioner breddas, plan och profil justeras 
på längre sträckor kommer likt nydragnings-
projekt att kräva planprocess enligt väglagen.

Beroende på om det ska tas fram en helt ny 
väglinje eller det ska göras justeringar av be-
fintlig väg finns olika stora möjligheter att väga 
in aspekter som gestaltning, hänsyn till land-
skapets förutsättningar och utpekade värden. 
Processen som beskrivs här går igenom ett antal 
steg som alla vägprojekt går igenom, men i olika 
stor omfattning och med varierande grad av 
fördjupning beroende på vad det är för typ av 
projekt. 

Första steget i planläggningsprocessen för vägar 
är att klarlägga förutsättningarna för projektet, 
här kallat “förutsättningsanalys”. Analysen är 
ett tidigt skisskede i vägplanen och utgör ett 
underlag för val av utformningsstandard. Den 

är också ett av flera underlag i planläggnings-
processen.  

Projekteringen utförs vanligtvis i två steg, pro-
jekteringsfas I och II. Under projekteringsfas I 
utförs projekteringen till den detaljeringsnivå 
som behövs för framtagande av en vägplan, i två 
besluts- och leveransnivåer: principutformning 
och detaljutformning. Under projekteringsfas 
II utförs detaljprojektering till den nivå som 
behövs för en bygghandling. I det här doku-
mentet beskrivs främst projekteringsfas I och 
dess ingående moment: Förutsättningsanalys, 
Princip utformning samt Detaljutformning. 

Förutsättningsanalys
Förutsättningsanalysen beskrivs mer ingående i 
VGU-Guiden Utformningsprocess, 2021:107.

Linjeföringen i sig är en kombination av geome-
triska element i plan och profil, men avgörande 
för en väl utförd linjeföring är gediget sam-
arbete mellan flera olika kompetenser och 
kännedom om den aktuella platsen. Förutsätt-
ningsanalysen kan även omfatta övergripande 
standardval i den mån dessa inte bestämts i 
tidigare skede.

Förutsättningsanalysen omfattar alla trafikant-
grupper och den ska sammanfatta analyser 
från olika teknikområden. I en ILKA (Integre-
rad Landskapskaraktärsanalys) fångas många 
aspekter i det omgivande landskapet upp, till 
exempel landskapets karaktär och skala, land-
skapsformer, kulturmiljövärden och naturvärden. 
Finns en sådan är det ofta ett bra dokument att 
utgå från. 
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Landskapsanalys enligt ILKA-metoden
Om det inte redan finns en landskapsanalys 
enligt ILKA-metoden bör en sådan tas fram för 
det aktuella området, särskilt om projektet är i 
en komplex miljö eller vid nydragning. Metoden 
finns väl beskriven i ”Landskapsanalys för plan-
läggning av vägar och järnvägar: ILKA (integre-
rad landskapskaraktärsanalys) – En metodbe-
skrivning, Publikationsnr 2020:072. Här följer 
en kort beskrivning av metoden, syftet och hur 
resultatet kan användas. 

Enligt Trafikverkets Riktlinje Landskap ska 
landskapsanalysen ge förståelse för förutsätt-
ningarna i landskapet, utgöra underlag vid sam-
planering med kommuner och andra aktörer 
samt utgöra underlag för lokaliseringsval och 
utformning av infrastrukturåtgärder.

Arbetet med ILKA omfattar alltid ett platsbesök. 
Platsbesök genomförs gemensamt, i den grupp 
som ska förstå eller beskriva landskapet. Det är 
stor fördel om vägutformare och andra tekniska 
discipliner deltar vid ett platsbesök. Många  
frågor kan då lyftas redan tidigt i projektet. 

ILKA:ns beskrivning av karaktärsområden 
görs av en landskapsarkitekt tillsammans med 
de kompetenser som ansvarar för natur- och 
kulturmiljöfrågorna i miljöbedömningen eller 
miljö beskrivningen. Själva analysen i ILKA:n är 
en bedömning av landskapet/platsens känslig-

het och potential. Denna analys är ett av under-
lagen som landskapsanpassning och gestalt-
ningsförslag ska utgå ifrån.

Målbildsseminarium 
Ett målbildsseminarium där både beställare och 
konsulter deltar bör hållas tidigt i projektet. På 
seminariet presenteras den inledande ILKA:n, 
kända och tänkbara tekniska förhållanden, 
miljöförhållanden och övriga planeringsför-
utsättningar.

En gemensam diskussion hålls om tekniska 
utmaningar, möjlig hänsyn till känsliga och 
komplicerade miljöer och möjligheter till 
förbättringar i samband med den planerade 
åtgärden. Syftet med denna del av seminariet är 
att projektgruppen får en helhetsförståelse för 
projektets utmaningar och möjligheter utifrån 
den specifika platsen. Seminariet är tänkt att 
ligga till grund för den målbild som ska formu-
leras för den färdiga anläggningen, vilka i sin 
tur ska utgå från det transportpolitiska funk-
tions- och hänsynsmålet och de globala håll-
barhetsmålen. Målen ska kunna användas vid 
bedömningar och avvägningar i förslags- och 
alternativstudier.

I samband med målbildsseminariet genomförs 
med fördel ett gemensamt platsbesök, med hela 
projektorganisationen. Särskilt viktigt är detta i 
komplexa miljöer.  

I en ILKA beskrivs landskapet utifrån:
•  Landskapets form  

 – Landskapets uppbyggnad  
– Upplevelsen av landskapet  
– Användningen av landskapet

• Landskapets tidsdjup och kulturarv
• Landskapets ekologi
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Principutformning
Momentet ”principutformning” syftar till att 
kunna förankra och ta beslut om den princi-
piella utformningen innan arbetet gått för långt. 
I detta skede ska projektets standard och unge-
färliga utformning bestämmas. Här handlar det 
om att hitta de kritiska frågorna för det aktuella 
projektet och att tillräckligt underlag finns för 
beslut. Hur långt man ska kommit beror till stor 
del på det aktuella projektet och vilka frågor 
som är kritiska.

Principutformningen handlar ofta om en teknik-
slagsövergripande sammanvägning och det är 
därför viktigt att relevanta ämnesområdes visa 
underlag verkligen finns framme. Det är vanligt 
förekommande att det är först i det konkreta 
skisskedet som behov av vissa analyser fram-
kommer. Därför bör projektet planera för att 
ytterligare analyser kan bli nödvändiga även i 
detta skede.

För att skapa delaktighet och möjlighet till med-
verkan från berörda teknikområden, bör i detta 
skede genomföras minst ett möte i form av till 
exempel ICE-metodiken, (Integrated Concurrent 
Engineering:  metodiken bygger på en  gemen-
sam projekteringsprocess  där samtliga teknik-
områden är involverade,  bland annat genom 
gemensamma projekterings- och gransknings-
möten) eller liknande för att inhämta kunskaper 
brett inom projektorganisationen.

Gestaltning 
Redan i tidiga skeden påbörjas gestaltnings-
arbetet i form av gestaltningsavsikter som 
sedan konkretiseras i ett gestaltningsprogram. 
Gestaltningen utgår från landskapsanalysens 
(ILKA:ns) bedömning av känslighet och poten-
tial och blir en del av projekteringen. God 
gestaltning handlar om att ta tillvara platsens 
egenskaper och utnyttja dessa så att anlägg-
ningen kan samspela med landskapet och bidra 
till bra livsmiljöer för människor.

Detaljutformning 
När det är aktuellt för detaljutformning ska alla 
nödvändiga fakta finns framme och samtliga 
tekniker i projektet ska ha fått ge sin input till 

vägprojektören för vidare hantering. Skedet 
går ut på att i detalj tillse att vägen uppnår 
funktionskraven  och att de konsekvenser som 
uppstår kan beaktas och hanteras. I detta skede 
krävs hantering av geotekniska förutsättningar, 
dimensionering av vägkropp, avvattning med 
mera. Nödvändiga åtgärder för att skydda och 
kompensera intrång behöver studeras noggrant 
och tillse att de markanspråk som behövs kan 
motiveras på ett tydligt och bra sätt. 

Detaljutformningen ska även användas som 
underlag för andra teknikområden när de ska 
utföra konsekvensbedömningar och beräkningar 
av olika slag för att sedan kunna återkomma 
med specifik input till den slutliga utformningen. 
Detta är särskilt viktigt för projekt där det tas 
fram en MKB. 

Även i detta skede är en bred samverkan viktig 
mellan berörda teknikområden och möten för 
detta bör hållas där alla får komma till tals och 
ge sin syn på vad som bör beaktas. Lämpligen 
genomför man även i detta skede flera avgränsade 
möten, det vill säga man väljer ut specifika 
platser av vikt, områden som bör arbetas igenom  
mer grundligt tillsammans, exempelvis trafik-
platser, bullerskyddsåtgärder och vattenskydd-
såtgärder et cetera. Även gestaltningsaspekter 
vid värdefulla eller utpekade områden eller 
funktioner bör få denna typ av uppmärksamhet, 
detta för att säkerställa en god utformning och 
ett för projektet gemensamt formspråk.

Terränginpassning och gestaltningsmässiga 
aspekter
Att placera en väg i ett landskap är en utmanande 
uppgift som både innehåller begränsningar och 
rymmer möjligheter. Terränginpassningen av 
en väglinje är både en teknisk och en arkitek-
tonisk process som bör ske i en iterativ process 
med flera kompetenser involverade. Där viss 
hänsyn måste tas till exempelvis miljöaspekter 
eller vid trafikala utmaningar kan projektgrup-
pen, och inte bara vägutformaren, tillsammans 
hitta lösningar som kan ge gestaltningsmässiga 
mervärden.
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Metodik för utformning och  
linjeföring
Det praktiska arbetet med att utforma en väg 
och passa in den i omgivningen och terrängen 
kan förenklat delas upp i följande steg:
• inventering/platsbesök

• linjedragning/skissa

• linjeberäkning/-bearbetning/-optimering.

Metodiken nedan bör naturligtvis anpassas  
utefter vilken typ av väg som ska utformas. 
Gäller det en mindre och enklare väg får man 
anpassa nivån och inte överarbeta, och ibland 

kan man behöva ta om och vara mer noggrann 
när det kommer till mer komplexa utformningar.  
Beskrivningen nedan utgår i från en vanlig 
tvåfältsväg i landsbygdsmiljö. För till exempel 
mötesfria vägar tillkommer hanteringen av 
bland annat omkörningssträckor och man bör 
beakta den förstärkta linjeföringen som bredare 
vägmarkeringslinjer och räcken ger upphov till. 
Speciellt 2+1 vägar med sina övergångar i väx-
lingssträckorna mellan ett och två körfält måste 
ibland bearbetas extra för att erhålla tydlighet 
och en bra körbarhet likväl som gestaltnings-
mässiga aspekter när linjer avviker från den 
genomgående linjeföringen.

Figur 24: Principutformningen bedrivs parallellt med gestaltningsprogrammet. Gestaltningsavsikter och ILKA 
påbörjas under Förutsättningsanalysen (Bearbetad bild hämtad från: Landskapsanalys för planläggning av vägar 
och järnvägar – ILKA handledning. Trafikverket)
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Inventering/platsbesök
Platsbesök genomförs med fördel tillsammans 
med andra involverade teknikområden När väg-
projektör tillsammans med geotekniker, land-
skapsarkitekter, kulturmiljö- och naturmiljö-
specialister med flera kan diskutera möjligheter 
på plats kan projektet vinna både tid och få 
bättre lösningar. Även om ett stort gemensamt 
platsbesök inte alltid är möjligt i ett projekt bör 
det finnas en strävan att göra detta tillsammans.
   
Idag finns bra moderna verktyg och digitala 
modeller som enkelt kan ta fram bra perspektiv-
bilder och ge en uppfattning om platsens 
begränsningar och möjligheter. Trots detta är 
ett platsbesök alltid bra att genomföra för att på 
ett korrekt sätt fånga terrängen och omgivningens 
storhet för att se hur en eventuell väganlägg-
ning påverkar på befintligheter. Ibland kan 
det till och med vara på sin plats att flyga över 
området eller använda sig av drönarteknik om 
det handlar om väldigt långsträckta vägprojekt 
som kan vara otillgängliga annars. Kom även 
ihåg att fotografera, filma och notera kan vara 
bra komplement för att skaffa sig en god lokal-
kännedom. 

Begränsningar kan bestå i ytor/områden som 
inte får eller bör användas, eller endast kan 
användas med någon form av inskränkning, 
exempelvis befintlig och planerad bebyggelse, 
vattendrag, vägar och järnvägar.

Möjligheterna finns oftast i terrängen och de 
topografiska förhållandena, till exempel ut-
blickar och naturscenerier som kan förstärkas 
och lyftas fram med hjälp av tekniska lösningar 
och samspela med vägens utformning i land-
skapet. Det är bra ur trafiksäkerhetssynpunkt 
om vägrummet är intressant och varierande. De 
topografiska förhållandena kan ge möjligheter 
till detta och landskapets scenerier kan lyftas 
fram med en genomtänkt linjeföring. 

I detta skede är det viktigt att dokumentera 
vilka mervärden som kan skapas i samverkan 
mellan deltagande teknikområden i ett vägpro-
jekt och skapa samsyn eller i alla fall tydlighet 
kring nytta och kostnad och dyligt. Ambitionen 
måste även vara att minimera negativ påverkan 
i natur- och kulturlandskapet och för att skapa 

möjligheter till kostnadseffektiva mildrande 
åtgärder som till exempel faunapassager och 
bullerskyddsåtgärder.

Linjedragning/skissa
Initiala skissandet
Linjeföringen börjar idag oftast i en digital miljö, 
där vi har underlag såsom projekteringskarta, 
fastighetskarta, höjdkurvor och underlag av-
seende natur- och kulturvärden et cetera. Skissa 
gärna fritt hur väglinjen bör gå och försök att 
hitta eventuella terrängstöd och befintligheter 
att beakta. Identifiera även var det kan komma 
att vara aktuellt med korsningar/trafikplatser, 
broar, faunapassager, bullerdämpningsåtgärder 
och så vidare, så att det finns med i den tidiga 
linjeföringen.

Med fördel görs det initiala skissandet i en ge-
mensam workshop med andra teknikområden. 
Då kan det vara aktuellt att inledningsvis skissa 
på kartor i analogt format för att skapa en dyna-
misk och aktiv workshop. Förslag på deltagare 
är: Vägutformare, landskapsarkitekt, geotekni-
ker, kulturmiljöspecialist, naturmiljöspecialist 
eller ekolog, geohydrolog (om vägen kan ha stor 
påverkan på grund- eller ytvatten) och om det 
är aktuellt med broar kan en brokonstruktör 
vara bra att ha med. Det gemensamma skissan-
det ställer krav på lyhördhet och respekt för 
varandras kompetenser, samtidigt som målet 
och ändamålet med vägen är grundläggande. 

En väglinjedragning innebär alltid att kompro-
misser mellan olika teknikområden och värden 
måste avvägas och beslutas, att arbeta med 
någon form av dokumentation är att föredra, 
kan vara till exempel en matris- och bedöm-
ningsmall. 

Sträva efter massbalans och gynnsamma geo-
tekniska förhållanden vid placeringen av väg-
linjen. I befintlig vägmiljö är det alltid svårt att 
få till massbalans och möjligheterna till att på-
verka det hela är små, då man är styrd av befint-
lig väg och inte kan laborera med vägens profil 
lika fritt då det finns kostnadsaspekter med att 
nyttja befintlig väg. en att undersöka alternativa 
metoder till urgrävningar av dålig undergrund 
kan vara en sak att pröva. Vidare kan man även 
utvärdera om trumbyten och dyligt kan utföras 
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med schaktfria metoder och stödmurar kan 
mildra såväl schakter som ge möjlighet till att 
återföra massor bakom stödmuren. Bullervallar 
kan inrymma mycket överskottsmassor och ge 
positiva effekter för kringboende, men buller-
vallar kräver mycket utrymme och kan därför 
vara svåra att få till inom ett projekt. Även 
återvinning av den befintliga överbyggnaden 
bör undersökas noga, kanske kan beläggningen 
fräsas/krossas och användas som en del i ny 
beläggning eller som bärlager eller dylikt.

Lägg väglinjen så den inte ger direkt påverkan  
på till exempel närboende och miljö-/kultur-
intressen och tillse så den inte bidrar till frag-

mentering av såväl landskap som fastighets-
indelning och samspela med landskapet. Kom 
även ihåg att ha dina anteckningar/foton från 
inventering och platsbesök tillhands för att  
redan från start inarbeta det ni sett på plats. 

De skissade linjerna från en första gemensam 
workshop utgör grunden för det fortsatta  
skissandet. 

I tidiga skeden är det viktigt att dokumentera 
varför vissa sträckningar väljs eller väljs bort. 
Alternativa men bortvalda lägen ska redovisas 
och motiveras i MKB eller plan- och miljöbe-
skrivningen.

Figur 25: Exempel på hur landskapsanpassning nås med mjuk, rytmisk linjeföring (höger) eller tvärtom (vänster)

Figur 26: Förarens rumsuppfattning: Rummet begränsas bland annat av terräng, växtlighet och linjeföring. 
Blickfältets vinkel minskar även med ökande hastighet. Utblickar som ligger tvärs vägen kan främst upplevas av 
medresenärer
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Figur 27: Bildexempel på hur linjeföringen för den nya E20 mellan Alingsås och Vårgårda dragits för att tydliggöra 
mötet med det öppna landskapet och att skapa en vy i färdriktningen ut mot det kulturlandskapet, innan vägen 
går ner i dalgången och bakom en bullervall (Foto: Katharina Nyström)

Figur 28: När E20 mellan Alingsås och Vårgårda blev utflyttad till skogslandskapet var mötet med det öppna 
landskapet viktigt att omhänderta och förtydliga för orienteringens skull. Förarens vy i färdriktningen studerades i 
både plan och profil (Bildkälla: Gestaltningsprogram för E20 Bälinge – Vårgårda) 
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Figur 29: Tekniker för att placera in en väglinje i landskapet

Raklinjestakning Rytmisk stakning

De första tekniska linjerna
När det är dags att placera in en väglinje i land-
skapet finns det initialt två element som man 
arbetar med, raklinje och cirkelbåge. I normal-
fallet börjar och slutar en väglinje alltid med 
raklinje, identifiera en raklinje i befintlig väg 
som du utgår ifrån samt som du avslutar mot.  
Därefter lägger du raklinjer i varje riktnings-
förandring som behövs och därefter förbinder 
du dessa med cirkelbågar. 

En annan kanske inte lika vanlig teknik, är 
att lägga ut cirkelbågar ur ett terränginpass-
ningsperspektiv som passar till och översätter 
landskapets form och skala, dessa binds sedan 
samman med raklinjer. Vill man istället utföra  
en väglinje utan raklinjer, så använder man 
istället övergångsbågar (klotoider) eller andra 
cirkelbågar med större radier och får då en 
väglinje som erhåller en svepande och ständigt 
föränderlig linjeföring.

Att redan i tidigt skede ha med tanken på  
terränginpassningen är viktigt för att skapa till-
räcklig omkörningssikt, speciellt högerkurvor 
skapar lätt dilemmazoner och förstörda om-
körningsmöjligheter trots att man arbetar med 
stora radier. 

När väglinjerna tagit form i den digitala miljön 
bör förslaget stämmas av med den grupp som 
deltog vid den första workshopen, men allra 
helst samtliga aktuella teknikområden i projektet.

Bearbetning (beräkna, producera)
När man är nöjd med den skissade linjen appli-
cerar man VGU krav gällande radier, klotoider 
och så vidare för att få den första geometriska 
väglinjen. Nu bör man även ha tillgång till en 
3D-modell av inmätta höjder för att snabbt 
kunna ta fram marklinjer och skapa vägprofiler 
utifrån VGU krav gällande lutning, vertikal-
radier. Nu är det viktigt att se på plan och profil 
tillsammans och tillse att man har en samman-
vägd väglinje där samspelt fungerar och ger 
förutsättningar till en bra linjeföring gällande 
vald typsektion, referenshastighet och dimen-
sionerande trafikflöden. 

Typsektion för vägen definieras och inarbe-
tas, diken och avvattning bearbetas för bästa 
funktion. Körbanornas tvärfall studeras och 
skevningsövergångar beräknas och anpassas. 
Dessa övergångar bör samspela med väglinjens 
övergångskurvor (klotoider). Man kan även 
nu med fördel göra en första intrångsanalys av 
släntutfall och tillse att man inte gör intrång där 
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man inte bör göra intrång, till exempel vatten-
skyddsområden, kulturmiljöer, tomtmark och 
så vidare.

Kontroll av VGU krav gällande nedan utförs:
• minimikrav för enstaka geometriska element

• stopp- och omkörningssikter med hänsyn till 
terränghinder

• siktprofil med hänsyn till omkörningskrav

• hastighetsprofiler för typfordon.

Man behöver också pröva om anpassningar 
till miljökrav, gestaltningsavsikter och annan 
omgivningspåverkan blir som man tänkt, till 
exempel att utrymme för faunapassager (höjd, 
bredd och anpassningsåtgärder mot anslutande 
natur) finns på planerade lägen i landskapet.

Samspelet i linjeföring mellan plan och profil  
bör prövas med hjälp av 3D-vy alternativt 
VR-modell. Med 3D-verktyget som stöd kan 
man göra en bedömning om man ska göra större 
justeringar på vägens läge i terrängen eller välja 

andra plan- och profilelement, detta bör vara ett 
samordnat arbete med berörda tekniker i ett väg-
projekt och inget som vägprojektören gör själv.

Landskapsanpassning 
När det finns en 3D-modell eller i alla fall be-
räknad linje är det dags att stämma av med  
övriga teknikområden igen. Hur upplevs det 
inre vägrummet och hur upplevs det yttre 
vägrummet? Har till exempel utblickar tagits 
till vara på ett bra sätt? Hamnar passager i lägen 
som harmonierar med det kringliggande land-
skapet? Hur stor blir släntutbredningen och 
finns det möjlighet att förbättra landskapsin-
passningen genom bearbetning av slänternas 
lutning och material? Finns möjlighet att justera 
släntavrundningar? Går det att arbete med så 
kallad propellerslänt där slänten tillåts ha varie-
rande lutning och bankens fot och skärningens 
krön möts i en mjuk linje? Dessa och många fler 
frågor bör ställas och diskuteras för att säker-
ställa en god väglinje som kommer klara framtida 
planprocesser och tillståndsärenden.

Figur 30: Vid linjestudier av ny E14 utanför centrum av Sundsvall har flera olika linjer och lösningar studerats. 
Visualisering har utförts för att redan i ett tidigt skede kunna konsekvensbeskriva och bedöma de olika linjer och 
lösningar som arbetats fram. Även om detaljeringsgraden är förenklade underlättas bedömningen av hur upp-
levelsen blir både för trafikanter och närboende et cetera. Figuren ovan visar en lösning med cirkulationsplats i 
plan där även befintlig bro över järnvägen föreslås användas och påverkan på odlingsmarker blir måttlig.
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Figur 31: Här visas en annan lösning på samma avsnitt som föregående sida. Här utformas en trafikplats som 
är planskildhet med långa av- och påfartsramper et cetera. Utformningen tar betydligt mer mark i anspråk och 
påverkar odlingsmarker och landskapet på ett helt annat sätt, vilket blir tydligt med denna typ av redovisning och 
ger bra information till bedömningar och konsekvenser för flera teknikslag.

Figur 32: Båda bilderna visar samma plats, men med väsentligt olika karaktär på lösningarna. Den övre bilden är 
en uppgradering av vägen i befintlig miljö. Förslaget innebär stor påverkan på närboende och tar bort lugnet på 
kyrkogården som har gravplatser i vägens absoluta närhet. 
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Figur 33: Här visas samma vägavsnitt som på föregående sida, men med en betydligt mer påkostad lösning med 
tunnel. Konsekvenserna för närboende blir betydligt mindre efter anläggandet, men lösningen kostar betydligt 
mer. Genom att testa lösningar i en VR modell blir det lättare att bedöma och kommunicera för- och nackdelar 
med olika lösningar. 
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Samspel mellan plan- och profilelement
I VGU finns krav och råd om enskilda utform-
ningselement och om kombinationer av element, 
varav en del även framgår nedan. Målsättningen 
är att uppnå en tydlig, förutsägbar och estetisk 
linjeföring.

De vanliga stakningselementen för plan- och 
profil ger, i sina olika kombinationer, sex grund-
former för rymdkurvan.

Tabell 10: Sex grundformer för rymdkurvan 

Plan Profil Rumselement

Raksträcka

Horisontell
eller jämn
lutning

Raksträcka med konstant längslutning

Konkav kurva Raksträcka i svacka

Konvex kurva Raksträcka på krön

Båge

Horisontell
eller jämn
lutning

Kurva med konstant längslutning

Konkav kurva Kurva i svacka

Konvex kurva Kurva på krön
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Nedan beskrivs exempel på linjeföringar med 
förslag på lämpliga lösningar.

Vid sammanfogning av en raklinje och en cirkel-
båge kan en övergångskurva behövas. Regler 
för detta anges i VGU krav. Övergångskurvan 
kan antingen ha formen av en klotoid, det vill 
säga en båge med linjär krökningsförändring, 
eller utgöras av en eller flera cirkulära kurvor 
med större radie än anslutande cirkelbåge, en 
så kallad korgbåge (normalt radieförhållande är 
R2/R1 <2,0).

Klotoiden ger en form som med rätt vald para-
meter underlättar trafikanters körspårsval vid 
övergång från raklinje till kurva. Detta innebär 
att trafikanterna, särskilt vid övergång till kurvor 
med mindre radier, inte kommer att gena in 
och ut ur kurvan och bidrar till en lättare och 
säkrare körning. Dessutom ger klotoiden en 
mjuk linjeföring och ett visuellt bra intryck för 
trafikanten och linjeföringen som helhet.

Vid smalare vägsektioner och mindre horison-
talradier, ju viktigare är det att använda sig av 
klotoider i linjeföringen. Detta för att både få en 
vägutformning som trafikanterna har lättare att 
följa och en vackrare vägform med god anpass-
ning till terrängen. En risk med användandet 
av klotoider är att den förbättrade körbarheten, 
kan ge upphov till högre hastigheter, vilket 
kanske inte alltid är det man vill uppnå med sin 
vägutformning.

Det är viktigt att vid riktningsförändring göra 
kurvbågens längd tillräckligt stor. Ju mindre 
riktningsförändring, desto större radie behövs 
för att kurvbågen ska bli så lång att linjeföringen 
inte ser knyckig ut.

Även vertikalkurvans båglängd är viktig att 
tillse att den blir tillräckligt stor för att inte 
vägens profillinje ska se knyckig ut, framför allt 
för konkava vertikalkurvor.

Figur 34: Effekt av cirkelbågar med kort mellanliggande raklinje (övre bilden), samma situation men med bara en 
genomgående cirkelbåge med större radie (nedre bilden)
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Figur 35: Jämförelse övergång från -2 procent till +3 procent med en cirka 210 meter lång vertikalkurva med drygt 
4 000 meter radie och med en cirka 900 meter lång vertikalkurva med cirka 18 000 meter radie

Två cirkelbågar med krökning åt samma håll 
med kort mellanliggande raklinje emellan bör 
undvikas både i plan och i profil, då är det  
bättre att försöka göra en större cirkelbåge. 
Även detta underlättar körbarheten och ger ett 
bättre visuellt intryck.

En annan kritisk form som kräver omsorg vid 
utformningen av väglinjen både i plan och i 
profil är S-kurvan. För att få så god visuell bild 
som möjligt bör förhållandet mellan radie för 
horisontalkurva Rh och vertikalkurva Rv vara 
så litet som möjligt och inte större än 1/5–1/10. 
Dessutom bör ”vändningen” i plan och i profil 
vara någorlunda samlokaliserade.
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Figur 36: Kort vertikalkurva ger en knyck i profilen som kan se ut som en sättning i vägbanan. Linjeföringen  
upplevs orolig (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)

Figur 37: Bilden är bearbetat så att vertikalkurvan har längre båglängd. Vägen upplevs som mer harmonisk och 
utan sättningar (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)
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Figur 38: Huvudvägen har fin linjeföring. Vägen är nedsänkt vilket ger bullerdämpning mot samhället intill.  
Ramperna har knyckig linjeföring med bågar kombinerat med raklinjer. Bilden är från E6 norr om Uddevalla i  
höjd med Hogstorp (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)

Figur 39: Påfartsramperna har justerats så att knyckarna är borta vilket ger en mer harmonisk utformning. Bilden 
är från E6 norr om Uddevalla i höjd med Hogstorp (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)

I ambitionen med att uppnå en ”mjuk” linje-
föring ska även eventuella broar beaktas. Försök 
att adressera bron för trafikanterna innan passage 
för att på så sätt förbereda dem på att det nu 
kommer en passage med en möjligt upplevd 
trängre vägsektion. Var även vaksam på hur  
horisontalkurvorna närmast bron skevnings-
utjämnas, önskvärt ur ett brokonstruktions-
hänseende är att slippa hantera skevnings-
utjämningar i brokonstruktionen på grund av 
kostnadsskäl och produktionstekniska aspekter. 
I ambitionen att undvika detta är det lätt att få 

en mycket knyckig vägutformning närmast bron 
och bron kan på grund av detta upplevas som 
att den fått en sättning.

Vid passage av större broar till exempel över 
vattendrag bör man inte enbart se brobanan, 
utan även få en skymt av själva bron. Effekten 
av siktskymmande räcken ska beaktas. Utrymme 
och möjlighet att röra sig utmed vattendraget 
ska finnas för såväl djur som människor. Se  
sämre och bättre exempel på anpassning av 
linjef öring vid passage av broar i figurerna 40–42.



79

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Figur 40: Vägen på bilden visar en harmonisk linjeföring genom klotoider i övergångarna mellan kurvorna för att 
undvika knyckar. Vägens placering i landskapet och linjeföringen innebär dessutom föredömliga utblickar mot den 
bro som vägen leder över, i detta fall väg 160 och Nötesundsbron mot Orust (Bildkälla: Vägbilder, Trafikverket)
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Figur 41: Avfartsrampens horisontalgeometri utgörs av en högerkurva-raklinje-högerkurva och en konkav kort 
vertikalgeometrikurva, vilket ger en svacka. Görs rampen istället med en genomgående högerkurvatur utan  
raklinje blir det ingen svacka. Vertikalkurvor bör vara 5 till 10 gånger större än horisontalkurvan (Bildkälla: Väg-
bilder, Trafikverket)

Figur 42: En knyckig avfart. Högerkurvan är placerad där profilen fortfarande är plan innan rampen börjat stiga.  
Ur bilistens låga perspektiv upplevs kurvan som skarp. Övre delen av rampen svänger av åt vänster innan 
sekundärvägskors ningen men det syns dåligt eftersom krökningen börjar först efter att profilen viker av (Bildkälla: 
Vägbilder, Trafik verket)
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Figur 43: Exempel på längdmätning för horisontell primärlinje

Linjeföring i projektering
I projekteringsprocessen kan vägens linjeföring 
och dess läge i terrängen utföras i tre steg och i 
föreslagen ordning enligt nedan.
1. plangeometri – horisontell väglinje och 

eventuella sekundära väglinjer vid behov

2. vertikalgeometri – vertikal väglinje

3. tvärsektion.

Linjeföringens huvuddrag bestäms i utrednings-
skedet, ofta med skissteknik, se ovan. Därefter 
definieras linjeföringen mer exakt i en anlägg-
ningsmodell som fördjupas kontinuerligt under 
projekteringsprocessen.

Plangeometri
Plangeometrin beskrivs av praktiska skäl om 
möjligt med en primär väglinje.

En förutsättning är att de enskilda körfältens 
linjeföring kan approximeras med den primära 
väglinjen. Detta är ett rimligt förfarande vid 
en- och tvåfältsvägar på sträcka. Situationer där 
detta oftast inte är görbart, kan vara i korsningar 
med extra körfält, körbanor i olika nivåer och 
trafikplatser till exempel. Då ska sekundära 
väglinjer lämpligen väljas och studeras sär-
skilt. Detta gäller inte minst omkörningsfält på 
mötesfri väg av typen 2+1 med sina övergångs-/
växlingssträckor.

Den primära väglinjen ska av praktiska skäl 
helst sammanfalla med vridaxeln för skevning 
i tvärsektionen. Val för läge av stakningslinjer 
i ramper bör anpassas till vald vägsektions-
utformning. Radier i VGU på ramper utgår 
från höger körbanekant och bör observeras om 
annan stakningslinje väljs.

Den primära väglinjen beskrivs med de geome-
triska elementen raklinjer, horisontalkurvor 
och vid anslutning till befintlig väg även polygo-
ner. Som horisontalkurvor används cirkelbågar 
tillsammans med klotoider, i undantagsfall även 
varför sig. Trafiktekniska krav på enstaka ele-
ment framgår av VGU krav.

Väganläggningens planläge i terrängen bestäms 
med typ av och parameter för de geometriska 
elementen, deras begynnelse- och slutpunkter 
(x- och y-koordinaterna) samt tangentriktningar 
i dessa punkter. Linjen förses med en längdmät-
ning så att man till exempel kan avläsa vägens 
horisontella längd, eller horisontella avståndet 
mellan valfria punkter utmed linjen, se figur 43.

Från den primära väglinjen bestäms sekundära  
väglinjer som väg- och körbanekanter samt 
vägrensremsekanter. Vägrensremsan är en yta 
utanför körbanekant avsedd för vägmarkeringen 
och dess minsta bredd bestäms av vald marke-
ringsklass.
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Vägrensremsekanten bör utgöra brytningsrygg 
för skevningen då primärvägen går i vänster-
kurva vid avfart och påfart till ramp. Detta 
medför att markeringen mellan genomgående 
körfält och avfart/påfart följer med och syns 
från primärvägen.

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

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

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

Figur 44: Avgrening av ramp

Rampens primära väglinje bör ges egen längd-
mätning från dess anslutning till primärvägen, 
se figur 44.

Vertikalgeometri
Vertikalgeometrin beskrivs av praktiska skäl 
med en primär profillinje och sammanfaller 
normalt med plangeometrins primära väglinje.
En förutsättning är att de enskilda körfältens 
linjeföring kan approximeras med den primära 
profillinjen. Profillinjen beskrivs med de geo-
metriska elementen raklinjer med varierande 
lutning samt konkava och konvexa bågar. 

Raklinjernas lutning anges i procent i förhål- 
lande till horisontalplanet. Bågarna utgörs 
antingen av cirkelbågar approximerade med 
andragradsparabler, vars parameter kallas  
vertikalradie.

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

Figur 45: Vägens läge i höjdled

Profillinjens längdmätning utgår ifrån horison-
talgeometrins primära väglinje. Vägens läge i 
höjdled beskrivs med hjälp av z-koordinater, se 
figur 45.

När en vägbana avgrenas från en primärväg 
bestäms höjdläget för den avgrenade vägbanan 
av primärvägens profillinje tills vägbanorna är 
helt skilda åt. Därefter får den egen profil, se 
figur 46.

Figur 46: Höjdläge för avgrening

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



83

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Figur 47: Geometripunkt med normalläge för tvåfältig 
dubbelriktad väg

Figur 48: Tvärsektionsbestämning vid avgrening och 
anslutning

Tvärsektionen visar:
• vägens vägbanebredd med indelning i körbana, 

eventuellt specialfält och vägrenar med väg-
markeringstyp samt eventuella remsor

• vägytans tvärfall/skevning

• vägens sidoområde med inner- och ytterslänts- 
samt dikesutformning

• vägkroppens byggnadstekniska uppbyggnad, 
samt räckens utformning och placering.

I tvärsektionen visas alla längsgående bryt-
linjers lägen som punkter. Väglinjens och profil-
linjens gemensamma läge beskrivs med geo-
metripunkten, se figur 47. Alla lägesangivelser 
av övriga punkter i sektionen, såsom vägbane-
kanter, dikesbotten med mera, utgår från denna 
punkt. I sidled anges en sektionspunkts läge 
med sidoavstånd till höger eller vänster från 
geometripunkten, sett i längdmätningen. I ver-
tikalled beräknas höjden för en sektionspunkt 
med utgångspunkt från geometripunktens höjd.

Tvärfallet förändras genom att vägbanan vrids 
runt sin vridaxel. Vridaxelns läge sammanfaller 
normalt med profillinjen, men kan vid behov flyttas  
till annan brytpunkt i vägbanan, till exempel från 
körbanemitt till körbane- eller vägbanekant.

När en vägbana avgrenas från en primärväg 
bestäms den avgrenade vägbanans tvärsektion 
av primärvägens tvärsektion fram till den punkt 
där vägbanorna skiljs åt, en så kallad byggnos, 
se figur 48.

Höjderna för avgreningens brytpunkter bestäms 
därigenom från primärvägens geometripunkt 
också fram till byggnos. Därefter bestäms de 
från profillinjen för den avgrenade vägbanan.  
Detta innebär att ett passningsförfarande upp-
står då tvärsektionspunkter bestäms utifrån 
primärvägen, men också samtidigt måste passa 
till rampens egna profillinje.

Dokumentation
Vald linjeföringsstandard bör dokumenteras 
med:
• hastighetsprofil för typfordon P och Lps som 

fria fordon

• siktklass

• kapacitet, framkomlighetseffekter, medel-
restid och fordonseffekter (SAMPERS eller 
CAPCAL)

• förväntad olycksnivå för planerad linjeföring 
och typsektion skattad enligt gällande effekt-
katalog

• samhällsekonomisk kalkyl (EVA eller  
SAMKALK)

• perspektivbilder tagna dels ur trafikantens, 
dels ur omgivningens synvinkel

• miljöanpassningar och åtgärder, exempelvis 
bulleråtgärder, faunapassager eller anpass-
ningar i linjeföring för att minimera biotop-
förluster, barriärer effekter, och fragmente-
ring et cetera.
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Checklista – Yttre rummet 
Vägprofilens nivå har utgått från  
landskapets förutsättningar 
I landskapsanalysen redogörs för landskapets  
känslighet och potential, till exempel om 
landskapet har värden kopplade till historiska 
utblickar eller om landskapet är fragmenterat 
och splittrat och en väg har potential att skapa 
struktur. I gestaltningsmålen framgår om en väg 
ska underordnas eller manifesteras. Val av väg-
profil ska förhålla sig till dessa två underlag. 

Landskapets topografi har använts som 
utgångspunkt i linjeföringen för att förankra 
vägen i landskapet
Genom att placera väglinjen så att den får terräng-
stöd  upplevas som mer förankrad i landskapet 
Med terrängstöd menas att landskapet sluter 
upp mot vägen och att vägen upplevs som en 
integrerad del i landskapet. I ett öppet landskap 
kan det innebära att vägen dras via åkerholmar 
och “touchar” dessa istället för att dras mellan 
åkerholmar. Ett annat exempel är i de fall som 
vägen inte kan följa landskapet fullt ut utan går 
på bank. I dessa fall kan kringliggande mark 
höjs upp så att den möter vägen med flackare 
lutningar än vad som krävs av rent tekniska skäl.  

Passager placeras utifrån landskapets 
förutsättningar
Linjeföringen för passager under och över vägen 
måste också beaktas och vägas in i huvud vägens 
linjeföring och profilnivå. Finns det till exem-
pel möjlighet att justera huvudvägens profil så 
att passager under inte behöver grävas fullt så 
djupt? Eller kan huvudvägen tryckas ner något 
för att underlätta passage över? Går det att hitta 
terrängstöd för en passage över, till exempel 
en höjd som en vägbro kan ta avstamp i? Eller 
finns det naturliga lågpunkter som kan nyttjas 
för passager under? Passagernas läge ska också 
göras utifrån störst nytta för övriga trafiksystem 
och för minskade barriäreffekter. 

Den nya vägen och dess korsningspunkter 
har utformats utifrån det omgivande 
landskapet och befintligt vägnät 
Korsningspunkter kan bli iögonfallande efter-
som de dels tar större yta i anspråk och ofta 
är upplysta. Placeringen av dessa ska beakta 
på verkan på omkringliggande landskap och 
närboende för att undvika fragmentering av till 
exempel jordbruksmark samt onödig störning 
genom att bilars lyktor lyser in hos närboende. 

Omkringliggande markanvändning beaktas 
vid placering av väglinjen
En ny eller utbyggd vägkropp kan avsevärt 
förändra möjligheterna att bruka marken intill 
vägen. Avskurna tillfartsvägar kan göra till-
gängligheten svår och om det blir allt för små 
ytor kvar på ena sidan är det inte lönt att bruka 
marken. Strävan bör vara att inte fragmentera 
markområden, men om så är tvunget måste  
detta hanteras. Vilka åtgärder som kan bli  
aktuella är beroende av projektets karaktär men 
ska diskuteras öppet inom projektgruppen. 

Släntutfall beaktas vid placering av väglinjen 
Med hjälp av linjeföringen såväl i plan som i 
höjdled kan släntutfallet anpassas och dess 
utbredning justeras. Att modellera slänterna 
kan också vara ett sätt att begränsa den visuella 
påverkan på landskapet, vanligast är att arbeta 
med släntavrundning såväl i släntfot som på 
släntkrön, men även att göra flackare slänter för 
att till synes höja upp omkringliggande mark 
mot vägkroppen. Viktigt att motivera detta på 
ett tydligt sätt så att acceptans för det ytterligare  
markintrånget finns. Släntutfallet kan även 
behöva begränsas på grund av faktorer såsom 
vattenskyddsområden, tomtmark, kulturmiljöer 
och så vidare. 
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Åtgärder på befintlig väg
Aspekterna som nämnts ovan ska beaktas även 
vid åtgärder på befintlig väg, även om möjlig-
heterna att göra större åtgärder kan vara starkt 
begränsade. Finns möjlighet att justera profil  
så att vägen upplevs som bättre inpassad i 
land skapet, till exempel sänkas för att minska 
visuell eller fysisk barriär? Går det att justera 
linjeföringen så att oharmoniska knyckar för-
svinner? Kan breddning av befintlig väg göras 
varsamt på till exempel varierande sidor av 
vägen för att om möjligt anpassa till omgivande 
landskap? Går det att trycka ner en skevning för 
att minska den visuella påverkan på landskapet? 
Genom att beakta de landskapliga aspekterna 
kan vägen ges en bättre förankring i landskapet.

Checklista – Inre rummet
Utblickar har tagits tillvara  
Det kan vara svårt att välja väglinje utifrån bäst 
utsikt, men där det är möjligt bör trafikanternas 
möjligheter till varierade utblickar prioriteras. 
Genom att utnyttja landskapet kan vägen, rätt 
inlagd i terrängen, ge trafikanten varierande 
vyer över det omgivande landskapet. Ett var-
vande av dessa intryck, händelserikt/händelse-
fattigt, skapar en rytm åt körningen och färden. 
Utblickar mot omgivningen bör tidsmässigt 
vara så långa att trafikanterna har möjlighet att 
uppfatta dem i den hastighet de färdas. En enkel 
tumregel är att siktöppningar bör ha minst lika 
stor längd i meter som hastigheten uttryckt i 
km/tim. Detta motsvarar cirka 4 till 5 sekunders 
körtid.

Vid passage av broar och då framför allt större 
broar bör man inte enbart se brobanan, utan 
även få en skymt av själva bron innan passage 
över. Effekten av siktskymmande räcken bör 
även beaktas och placeras så att säkerhetskrav 
uppnås, men att utblickar behålls. Det kan inne-
bära  att de placeras något i sida eller att utvink-
ling av räcket utförs. 

Vägens linjeföring i plan och profil har tagit 
hänsyn till omgivande landskap och hur 
linjeföringen upplevs för trafikanten 
Även om en linjeföring är korrekt utförd ur  
teknisk synpunkt kan upplevelsen bli oharmo-
nisk för trafikanten. Genom att visualisera linje-
föringen i en 3d-modell går det att rätta till den 
typen av problem redan i ett tidigt skede. Det 
kan exempelvis handla om knyckig linjeföring, 
där flera mindre cirkelbågar är inlagda istället 
för en något större cirkelbåge eller vägavsnitt 
som utförts utan släntavrundningar och andra 
släntanpassningar för att få vägen att smälta in 
på ett bättre sätt.

Trafikantperspektivet och 
åskådarperspektivet har samordnats 
Det som upplevs som en harmonisk linjeföring 
för trafikanten är inte självklart en bra lösning 
för upplevelsen från sidan av vägen. Exempelvis 
kan mjuka vertikalkurvor innebära högre upp-
fyllnad av vägbank och en mer iögonfallande 
vägkropp. 

Typ av väg och linjeföring
Gång- och cykelväg
VGU krav för gång- och cykelvägar ger möjlig-
heter till anpassning mot befintligheter då 
radierna är mindre. Dock bör man tänka på att 
även vid dessa typer av vägar arbeta med större 
radier om så är möjligt, för att ge vägen ett lug-
nare intryck och mindre knyckighet. Klotoider 
används sällan på gång- och cykelvägar efter-
som det är så låg hastighet på dessa.
 
Lutningen bör särskilt beaktas och tillse att den 
inte blir brantare än nödvändigt och tillse att 
om vilplan behövs att försöka hitta naturligt 
flackare partier där dessa kan passa in på ett bra 
sätt och se naturliga ut.
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En- och tvåfältsvägar
Den vanligaste typen av väg och dess linjeföring 
är beroende vilken referenshastighet som väljs. 
I lägre hastigheter (VR30-50) kan den utföras 
någorlunda följsam och landskapsanpassad och 
klotoider är inte alltid nödvändigt att utföra 
linjen med. Vid högre hastigheter (>VR60) bör 
linjeföring utföras med klotoider för bättre kör-
barhet och radierna blir nu också större vilket 
ger linjen en mer styv uppbyggnad som inte är 
lika anpassningsbar till omgivningen. 

Försök att hitta stöd i landskapet att lägga linjen 
mot såsom naturliga förhöjningar samt att und-
vika att fragmentera jordbruksmark et cetera. 
Denna vägtyp är ofta belägen i närhet till bebyg-
gelse och där bör man tänka på att hålla ett visst 
avstånd som ger möjlighet till en återetablering 
av skogsridåer eller utförande av bullerskydds-
åtgärder om så skulle behövas. Tänk även in 
redan i linjestudien var korsningspunkter och 
busshållplatser kan vara lämplig att placera för 
att få dessa objekt införlivade på ett naturligt 
sätt i landskapet.

Lutningen för denna typ av vägar bör beaktas 
med hänsyn till behov av stigningsfält i längre 
brantare stigningar på vägar med högre referens-
hastigheter.

Mötesseparerade vägar/ 
motortrafikleder
Denna vägtyp utförs oftast med referenshas-
tighet VR80 – VR100 och dess linjeföring är 
förhållandevis styv och anpassning till det 
omgivande landskapet ger utmaningar. Dessut-
om har denna typ av väg en vägutrustning och 
vägmålning som förstärker linjeföringen som 
måste beaktas, breda vägmålningar och räcken 
i stor omfattning ger en trängre upplevelse och 
som kan göra trafikanter mer oroliga. Räckens 
placering i sida bör studeras för att om möjligt 
skapa mer rymd, men även för att säkerställa 
kanalbredd och framkomlighet för till exempel 
utryckningsfordon. Vidare bör vägmålningar 
studeras så de inte utförs med knyckighet i en 
annars väl utformad väglinje, ju bredare mål-
ningslinje desto tydligare blir detta fenomen 
och man kan då behöva se över målningen på en 
något längre sträcka för att undvika detta.

Växlingssträckor mellan olika vägsektionsindel-
ningar är andra områden som måste studeras 
för att undvika knyckighet i linjeföringen och 
se då även över vägmålningen specifikt. Likaså 
bör korsningspunkter ges extra omsorg i såväl 
linjeföringen som hur vägmålningen utförs, här 
är även placeringen av vägutrustning i form av 
skyltar viktigt att se på för att uppnå bästa möj-
liga utformning av helheten.

Denna vägtyp förekommer även i närhet till 
bebyggelse och då är det viktigt att tänka på var 
man lägger väganslutningar och även beaktar 
nya sidovägar som behövs, då man ofta sanerar 
antalet anslutningar när det handlar om om-
byggnad av befintlig väg. Således finns även här 
behov av att beakta busshållplatser och buller-
skyddsåtgärder et cetera.
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Figur 49: Exempel på mötesseparerad väg i tätortsmiljö, E4 Umeå (Google Street View)

Lutningen på denna vägtyp brukar vara viktig 
att beakta då den inte får vara för brant för att 
uppfylla kraven på framkomlighet och god  
kapacitet, ett sätt att mildra denna påverkan 
är att anlägga två körfält i större mot lut. Stora 

skärningar och bankar kan bli aktuellt för att 
uppnå lutnings kraven och då behöver man 
tillse att dess utformning ges en bra landskaps-
anpassning.
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Motorvägar
En vägtyp som är kraftfull och bred i sitt intryck 
och även är svår att anpassa till befintligheter 
då den är styv i sin väglinjeuppbyggnad och 
även har höga krav på avstånd till andra vägar 
och dylikt. Vanligtvis är det VR110/VR120 som 
är hastighetsstandard, vilket medför att säker-
hetszonen är väl tilltagen. Vägtypen medger 
inga långsamtgående fordon och har ofta breda 
vägrenar och innerslänter med lutning 1:4 och 
upplevs därför ofta som rymlig, men kräver 
också sin plats i landskapet. 

Viktigt här med utförandet på väglinjemålningen 
för att undvika onödiga knyckigheter i vägut-
formningen. Likaså bör placering av räcken, 
trafikskyltar, portaler och så vidare. studeras för 
att på bästa sätt ge trafikanten behövlig infor-
mation samtidigt som en anpassning till om-
givningen utförs.

Korsningstyp som är aktuell är trafikplatser,  
vilka i sig är stora och kräver ordentligt med 
plats för sin utformning. Mest fördelaktigt 
är om sekundärvägen kan placeras ovanför 
motorvägen/motortrafikleden, då man får 

avfarts ramper med motlut som ger kortare 
retardationssträcka och likaså en påfartsramp 
med medlut vilket ger bättre möjligheter till 
acceleration. Även bullerstörningsmässigt är 
en underliggande huvudväg att föredra, då den 
i och med detta även ges en i trafikanläggning 
inbyggd skyddsåtgärd.

Vid behov av att utföra busshållplatser utmed 
denna vägtyp så placeras dessa med fördel på 
trafikplatsens ramper, gärna så direkt som möj-
ligt på påfartsrampen i anslutning till sekundär-
vägen för minsta problem med skymd sikt, låg 
hastighet och dylikt.

Denna vägtyp är som sagt inte helt lätt att land-
skapsanpassa, men vid passage av bergsslutt-
ningar eller andra passager där terrängen ger 
att man ur både ett gestaltnings- och massba-
lansmässigt sätt med fördel kan ge vägbanorna 
i respektive körriktning olika vägprofiler bör 
detta undersökas och studeras. Likaså kan man 
göra mittremsan mellan körriktningarna extra 
bred och medge skogbeväxta partier, dock bör 
man ha med sig att denna typ av impediment-
yta inte kommer att kunna utnyttjas för andra 
ändamål.
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Figur 50: Exempel på terränganpassad motorväg, E4 Sundsvall (Google Street View)

Figur 51: Exempel på vegetationsbeklädd mittremsa, E4 norr om Uppsala (Google Street View)
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Vägsektion
För val av gällande vägsektion för det aktuella  
projektet bör följande underlag och beslut finnas:
• vägtyp och -funktion

• trafikmängd/-prognos

• referenshastighet.

Andra saker att fästa betydelse i, är hantering av 
långsamtgående fordon, oskyddade trafikanter 
och skyddsvärda objekt så som vattentäkter, 
biotoper, eller landskapsbild et cetera.

Vägtyperna kan delas in i tre grupper:
• motorvägar

• övriga mötesfria vägar

• ej mötesfria vägar.

Vägtyp väljs med hänsyn till bland annat vägens 
funktion och trafikmängder. Vägens funktion 
ger stöd för vilken referenshastighet som kan 
eller bör väljas. Trafikmängderna ger på olika 
begränsningar av vilken vägtyp som kan väljas.

Omgivningshänsyn eller andra krav på anpass-
ning påverkar också vilken vägtyp som bör 
väljas.

Inriktning och råd för val av referenshastighet 
och vägtyp finns i VGU Krav och Råd kapitel 5. 
Här finns också en övergripande inriktning av 
typsektionernas utformning. Mer detaljerade 
krav för utformning av vägens typsektion anges 
i VGU Krav och Råd kapitel 7.

Motorvägar
För nybyggnad av motorvägar finns i VGU fast-
lagd typsektion. Vid referenshastighet VR110 
alternativt VR120 är bredden 21,5 meter (väg-
banor och mittremsa). Typsektionen är betyd-
ligt smalare än äldre motorvägar som byggdes 
enligt tidigare anvisningar som ”Motorväg på 
landsbygd” och ”VU 94”. Trafiksäkrare utform-
ning av mittremsa och sidoområden ger ändå 
att trafiksäkerhetseffekterna sammantaget är 
något bättre med dagens typsektion jämfört 
tidigare utformning. 

Eftersom vägrenarna är för smala för att inrymma  
en till exempel en lastbil, bör stödremsorna 
vara så breda att det ges möjlighet att köra åt 
sidan. Även innerslänten kan med fördel utföras 
med flack lutning (minst 1:4) för att medge viss 
möjlighet till körbarhet i nödfall. Vid utförande 
med räcken bör dessa sidoplaceras så mycket  
som det går och uppnå ett minsta avstånd om 
2,75 meter från körbanekant. På broar bör 
vägrenarna ges en bredd så att en jämn räckes-
linje kan utföras mellan väg- och broräcke, då 
det ger ett lugnare intryck och inte stör gestalt-
ningen av vägmiljön.

Mittvägrenen är förhållandevis smal och för 
att ge vingelmån vid till exempel plogning bör 
räckena i mittremsan sidoplaceras något. Vid 
behov av att placera brunnar och dylikt i den 
smala mittremsan för att omhänderta vägdag-
vatten kan mittremsan behöver breddas. Detta 
gäller även vid placering av till exempel brostöd 
som behöver placeras i mittremsan, viktigt att 
här se på räckenas arbetsbredd då det handlar 
om oeftergivliga föremål. Dessa olika typer av 
breddningar bör även utföras på så sätt att man 
undviker knyckighet i vägens linjeföring.

Vid ombyggnad är det rimligt att anpassa sek-
tionen efter de förutsättningar som finns kopp-
lat till den befintliga vägen. Det kan exempelvis 
handla om att bygga ut en befintlig 13 meters 
väg till motorväg eller att bredda en befintlig 
motorväg med ett ytterligare körfält. Saker att 
beakta då kan vara befintligheter såsom bygg-
nader, brunnar, miljöintressen och så vidare. I 
första hand är det sidoområdet man kan fundera 
på, utföra brantare innerslänt och sätta räcken 
till exempel. 

Övriga mötesfria vägar
Mötesfri landsväg och mötesfri motortrafikled 
benämns i VGU som mötesfria vägar. Huvudde-
len av de mötesfria vägar som finns i Sverige var 
förut ombyggda 13 meters vägar och vägbanans 
indelning har då utgått från tillgänglig bredd 
och på motsvarande sätt har också 9 meters 
vägar försetts med mitträcke. För stunden blir 
det alltmer vanligt med nybyggnad av denna 
vägtyp och då är följande vägsektioner aktuella, 
så kallad 2+2 väg 16,5 meter, 2+1 väg 14,0 meter 
samt 1+1 väg med en sektion om 10,5 meter. 
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Val av sektion kan ske enligt följande:
• Vid nybyggnad väljs och körfältsbredder och 

avståndet mellan inre körfältskanter (det vill 
säga summan av mittremsa och mittvägrenar). 
Vägrenarnas bredd är beroende av om gång- 
och cykeltrafiken ska trafikera vägen eller 
är separerad på egen bana eller hänvisad till 
lokalvägar och dylikt.

• Vid ombyggnad går en skiljelinje mellan om 
den befintliga vägen är tillräckligt bred för att 
inrymma mittseparering eller inte. Om mitt-
separering inryms kan utformningen anpassas 
inom tillgänglig bredd (enligt principerna för 
9 och 13 meters vägar), men vanligtvis väljer 
man även här att bredda till den standard som 
gäller vid nybyggnad och det är då förordat att 
bredda befintlig väg på den ena sidan och inte 
bredda dubbelsidigt då det är besvärligt när 
det hela ska utföras i byggskedet och medför 
även risk för längsgående skarvar i hjulspår. 
Mötesfria vägar utformas normalt med om-
växlande 2+1 körfält, och ibland med 1+1 och 
2+2 sträckor.

• Mötesfria vägar kan också utformas med två  
genomgående körfält per riktning. Motiv för 
2+2 är främst att kapaciteten då höjs avsevärt. 
Det kan vara aktuellt vid höga flöden men där 
motorväg inte är motiverat. En invändning 
mot 2+2 är att med två genomgående körfält 
kan vägen felaktigt uppfattas som en motor-
väg.

Ej mötesfria vägar
Dessa vägar utgörs främst av ”vanliga vägar” 
med en gemensam körbana för trafik i båda 
riktningar. För hastighetsgräns 80 km/tim eller 
högre ska vägen ha minst ett körfält per rikt-
ning, det vill säga ha en mittlinje. Vid högre 
flöden bör vägmitt dessutom förses med räff-
ling. Kraven på vägmarkering respektive räff-
ling ger vilken minsta körbanebredd som kan 
väljas. Väg renarnas bredd väljs med hänsyn till 
förekomst av gång- och cykeltrafik. Vid om-
byggnad behöver även hänsyn tas till befintlig 
vägsektion. Vägar som inte inrymmer mittlinje 
benämns i VGU som enfältsvägar. Det är egent-
ligen inte ett körfält utan en smal körbana för 
trafik i båda riktningar. Typsektionen väljs med 
hänsyn till trafikflöden och typ av fordon som 
ska trafikera vägen.

Trafiktekniska krav
Grundläggande krav och råd avseende linje-
föring inklusive sikt och linjeföringselement 
framgår av VGU Krav och Råd.

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

• krav på minimiradier i horisontal- och 
vertikal kurvor

• krav på maxlutningar

Referenshastigheten ger också krav på fram-
komlighet vid normala vardagsmaxtimmar 
Dh-DIM.

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

Linjeföringskraven skiljer sig åt beroende på 
vägtyp. Reglerna för detta finns i VGU krav och 
går i korthet ut på att vägar där omkörning inte 
sker i motriktat körfält, såsom motorvägar och 
mötesfria vägar, normalt dimensioneras för 
stoppsikt. För vägar där omkörning behöver 
ske i motriktat körfält bör det dessutom finnas 
sträckor med omkörningssikt. Så kallade  
dilemmazoner, avsnitt med sikt något kortare 
än minsta godtagbara omkörningssikt bör und-
vikas.

Förutom att tillräcklig sikt ska finnas är det 
viktigt att ljusförhållandena är goda. Vägen och 
dess omgivning bör utformas och ordnas så att 
störande ljus- och skuggbildningar från omgi-
vande vägar, byggnader, vegetation och terräng 
undviks. Svår slagskugga kan uppträda vid 
branta skärningar, stödmurar et cetera. Särskilt 
vid lokalisering och utformning av tunnelmyn-
ningar är det viktigt att bländningsriskerna 
beaktas.
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Närhet till järnväg
Skyddsavstånd mellan väg och järnväg framgår 
av TRVINFRA-00004 Krav – Ban- och stations-
utformning – Infrastrukturprofiler. Föreskrifter 
och råd kan finnas i regelverk från Transport-
styrelsen, med flera.

Avståndet mellan väg-, cykel-, gångbana och 
järnväg beror av följande faktorer:
• fritt utrymme utmed banan

• högspänningsföreskrifterna

• snöröjningsutrymme

• avkörning (säkerhetszon för biltrafik)/urspårning

• risk för lossande is från tåg

• höjdskillnad mellan väg och järnväg

• hastighet på väg och järnväg.

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

Vägens omgivning bör utformas så att allvarliga 
skador inte uppstår vid avkörningsolyckor. Pla-
ceras järnväg inom skyddsområde kan vägräcke 
erfordras för att hindra avkörande bilar att 
kollidera med tåg.

Figur 52: Exempel på avstånd mellan järnväg och 
parkerings anläggning

Vid plankorsningar ska tillses att eventuellt  
köande fordon inte riskerar blockera spårområ-
det. När väg korsar järnväg i snedvinkel, krävs 
större avstånd med hänsyn bland annat till 
placering av säkerhetsanordning. Vid anläggande 
av parkeringsplatser eller terminaler invid spår-
område, bör nedanstående principutformning 
eftersträvas, se figur 52. Körytan bör läggas när-
mast järnvägsområdet i syfte att undvika skador 
på uppställda fordon på grund av avfallande last 
och isblock från tågtrafiken. 

Närhet motorväg – annan väg
Motorvägs placering kan komma i konflikt med 
övriga vägnätet. Förutom olycksrisk vid avkör-
ningar ska framför allt bländningsrisk och visuellt  
missledande utblickar från de båda vägarna 
begränsas. Risken för att avkörande fordon ska 
komma i konflikt med fordon på annan väg 
minskar med ökat avstånd och minskad trafik-
mängd. Krav avseende minsta avstånd mellan 
motorväg och parallellvägs vägbana framgår 
av VGU krav. Detta förutsätter att problemen 
med bländningsrisken löses och att vägarna inte 
får en förvillande placering. Större avstånd bör 
efter strävas då risken är större än normalt att 
ett avkörande fordon når motorvägen, till exem-
pel där parallellvägen kröker skarpt och/eller 
den profilmässigt ligger högre än motorvägen. 

Av estetiska och gestaltningsmässiga skäl bör 
stor vikt läggas vid att de två vägarna harmoni-
serar med varandra. Avståndet mellan väg och 
bebyggelse bör av störningssynpunkt göras så 
stort som möjligt. Störningens storlek beror 
också på mellanliggande terrängs utseende och 
vegetation.

I 47 § Väglagen regleras hur nära vägområdet 
byggnader kan uppföras utanför detaljplanelagt 
område, utan tillstånd från länsstyrelsen. Av  
trafiksäkerhetsskäl kan området av länsstyrelsen 
utvidgas från det normala 12 meter från väg-
området till maximalt 50 meter. Detta innebär 
att bebyggelse kan växa upp, efter det att vägen 
byggts, så nära att åtgärder senare måste vidtas 
av väghållaren för att minska trafikens störningar 
på boende.
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Figur 53: Minsta stoppsträcka vid olika medelretardationer och ingångshastigheter för horisontell väg och motor-
fordon

Sikt
Stoppsikt
Stoppsikt är den siktsträcka som erfordras för 
att fordonsförare ska kunna stanna sitt fordon  
före ett hinder. Regler för bestämning av stopp-
sikt framgår av VGU. Stoppsikten indelas i reak-
tions- och bromssträcka. Kontroll av stoppsikt 
kräver att följande lägen för fordon, förare och 
hinder definieras i den dimensionerande trafik-
situationen:
• ögonhöjd Öh

• ögonpunkt Öp

• synbarhetsvinkel SV

• hinderhöjd Hh

• hinderpunkt Hp.

På dubbelriktade vägar är dimensionerande tra-
fiksituationer lika för höger- och vänsterkurva 
men på enkelriktade vägar är de olika på grund 

av att förarens och hindrets läge i förhållande 
till vägkanten förändras. Dubbel stoppsikt är 
den siktsträcka som erfordras för att två mötande 
fordon ska hinna stanna inför varandra.

Exempel
Figur 53 ger för utgångshastigheten 50 km/tim, 
horisontell väg, 2 sekunders reaktionstid och 
utnyttjat medelfriktionstal 0,4 en stoppsträcka 
på 52 meter. Medelfriktion 0,4 motsvarar ny-
sandad vinterväg eller hårt packad snö och 
vinterdäck i god kondition. Med 1 sekunds  
reaktionstid, allt annat lika, blir stoppsträckan 
52–50 · 1 / 3,6 = 38 meter. Stoppsiktlängderna 
för buss är betydligt längre än stoppsikt för 
person bilar. I vertikalkurva kompenseras de 
ökade siktlängderna delvis av högre ögonhöjd 
för bussförare. Lastbilars bromskapa citet är  
ofta låg jämfört med personbilars, till exempel  
är gränsen för körförbud en retardation på  
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3 m/s2 vid flygande inspektioner. Tidsåtgången  
från bromspedal anläggning tills dess fullt 
bromstryck utbildats på bakhjulen på ett 
24 metersfordon kan vara upp mot 2 sekunder. 
En bromsning från 70 km/tim med 2 sekunders 
reaktionstid, 2 sekunders bromsverkanstid 
och 3 m/s2 retardation ger en bromssträcka på 
140 m att jämföra med dimensionerande stopp-
sikt på 85–115 meter. I konvexa vertikalkurvor 
kompenseras delvis den längre stoppsträckan av 
att föraren sitter högre och därför ser längre än 
personbilsförarna. Är sikten i horisontal kurvor 
begränsad av vertikala hinder finns ingen kom-
pensation.

Omkörningssikt
Tillgänglig omkörningssikt i en punkt är den 
längsta vägsträcka på tvåfältsväg inom vilket en
personbilsförare i kö bakom ett köledande 
fordon kan se ett mötande fordon. Omkörnings-
siktprofil är en beskrivning av tillgängliga om-
körningssikter utefter en väglinje och görs för 
att kunna bedöma framkomlighetsstandard och 
behov av linjeföringsändringar eller stignings-
fält. Regler för bestämning av omkörningssikt 
framgår av VGU. 

Kontroll av tillgänglig omkörningssikt kräver att 
följande lägen definieras i:
• dimensionerande trafiksituation

• ögonhöjd Öh, omkörande fordon

• ögonpunkt Öp, omkörande fordon

• synbarhetsvinkel SV

• avstånd mellan omkörande och omkört  
fordon, D (för högerkurva)

• sidoläge Somk, omkört fordon (för högerkurva)

• längd Lomk, omkört fordon (för högerkurva)

• hinderhöjd Hh

• hinderpunkt Hp.

Trafiksituationerna beror på vägsektionens 
utformning och om det är vänster- eller höger-
kurva. I högerkurva blir siktförhållandena be-
roende på typ av omkört fordon och omkörande 
och omkört fordons startläge. Omkörningssikt 
kontrolleras från ögonhöjd på en personbil (vid 
högerkurva bakom en personbil/lastbil) till 
strålkastarhöjd på motriktat fordon, alternativt 
till vägbanan. Krav på omkörningssikt framgår 
av VGU. Siktlängderna (för VR > 90) bygger 
på empiriska studier av accelererande omkör-
ningar vid plan väg utförda av VTI. Flygande 
omkörningar, det vill säga när omkörning sker i 
samma stund som man hinner ikapp ett fordon, 
sker vid betydligt kortare siktlängder.
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Figur 54: Omkörningsbeteende på normala tvåfältsvägar i dagsljus (VTI meddelande 712)

Förares omkörningsbenägenhet och siktkrav 
beror på trafiksituation:
• flygande eller accelererande omkörning

• omkörning (större delen av mötande körfält 
utnyttjas) av omkörande/omkört fordon

• sikthinder terräng/mötande fordon vid dags-
ljusförhållanden. Resultaten av VTI:s mät-
ningar för normala tvåfältsvägar framgår av 
figur 54. 

Anspråken på omkörningssikt måste vägas 
mot krav på vägens inpassning i terrängen och 
anläggningskostnader. Stignings- eller omkör-
ningsfält är ofta mer kostnadseffektiva åtgärder 
än profiljusteringar.
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Figur 55: Siktprofil vid Rv=4500, 7000 och 14000 Figur 56: Sannolikhet att en siktsträcka på 550–600  
meter är fri från mötande fordon vid horisontell väg 
(enligt VTI meddelande 712)

Exempel
Justering av en vägprofil för att få bättre om-
körningssikt är ofta dyrbar och ger liten effekt 
ur omkörningssynpunkt. Vertikalradierna Rv 
4500, Rv 7000 och Rv 14000 ger minimisikter 
på cirka 150 meter, cirka 200 meter och cirka 
300 meter. Sträckorna med minimisikt ökar från 
cirka 200 m vid Rv 4500 till 300 m vid Rv 7000 
och till cirka 700 meter vid Rv 14000. Samtidigt 
minskar siktlängderna på angränsande sträckor. 
Resultatet av profiljusteringen blir lätt att mini-
misikten ökar men att andelen siktlängd med 
omkörningssikt minskar. Stigningsfält är därför 
nästan alltid en effektivare åtgärd än profil-
justering.

Vid ökande flöden hjälper bättre omkörnings-
sikt dåligt på normala tvåfältsvägar. Sannolik-
heten ökar snabbt att mötande fordon ”förstör” 
omkörningstillfället. Skillnaden mellan siktklass 
I (andel sikt > 300 meter 85 procent) och III 
(andel sikt > 300 meter 30 procent) beror på att 
flödet vid sämre sikt blir mer klumpat. Detta ger 
ökade omkörningsmöjligheter.
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Figur 57: Siktprofil vid Rv = 4500, 7000 och 14000 

Siktkontroll för motorfordonsförare
Siktkontroll för stoppsikt, dubbel stoppsikt och 
omkörningssikt (vänsterkurva) ska ske enligt 
den metodik som beskrivs nedan. Siktlinjens 
läge i förhållande till väglinjen beräknas och 
kontrolleras stegvis för horisontalkurva respek-
tive vertikalkurva. Metoden innebär att erfor-
derligt sidoavstånd (a1) jämförs med tillgängligt 
sidoavstånd (a2) med hänsyn till den siktskym-
mande terrängens höjd (h) över körbanan enligt 
figur nedan. Metoden förutsätter att kurvornas 
båglängder är längre än den erforderliga sikt-

längden. Om horisontalkurvans båglängd är 
kortare ger metoden ett sidoavstånd som ligger 
på säkra sidan. Siktproblem på grund av räcken, 
stödmurar, tunnel väggar, vegetation, snövallar, 
vägvisning et cetera. kan uppträda i högerkurva  
på dubbelriktade vägbanor och dessutom i 
vänster kurva på enkelriktade vägbanor till  
exempel i mittremsa på mötersfri väg och motor-
väg och längs ramper. Metoden är anpassad för 
stoppsikt med hinderhöjd 0,2 meter, det vill säga 
lägre än de 0,35 som anges i VGU och ger därför 
ett resultat på ”säkra sidan”.
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Figur 58: Erforderligt sidoavstånd (a1) till sikthinder 
vid olika horisontalradier (Rh) och siktsträckor (S) för 
stoppsikt

Figur 59: Erforderligt sidoavstånd (a1) till sikthinder vid 
olika horisontalradier (Rh) och siktsträckor (S) för olika 
omkörningssikter

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

stoppsikt eller omkörningssikt, och bestäm 
erforderlig sikt S. Observera att uppförslut-
ning ger den kortaste erforderliga stoppsik-
ten medan utförslutning ger den längsta.

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

3. Terränghöjd (h) för aktuell vertikalradie (Rv) 
och siktsträcka (S) erhålls ur diagram för:  
- stoppsikt (med hinderhöjd 0,2 meter) 
- dubbel stoppsikt för personbilar (samt        
  stoppsikt med hinderhöjd 0,60 meter)  
- dubbel stoppsikt för bussar och lastbilar 
- omkörningssikt till strålkastare  
- omkörningssikt till vägbanan.

4. Tillgängligt sidoavstånd (a2) kan därefter 
beräknas enligt figur 65: Observera att värdet 
på Öp och Hp skiljer sig i höger- och vänster-
kurva för enkelriktade vägar.

5. Om det erforderliga sidoavståndet (a1) är 
mindre än eller lika med det tillgängliga sido-
avståndet (a2) är sikten tillfredsställande. I 
annat fall erfordras siktförbättrande åtgär-
der, till exempel siktschaktning eller föränd-
rad linjeföring. I det tillgängliga avståndet 
ska tillägg göras för räcke, snövall, vegetation 
och så vidare.
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Figur 60: Terränghöjd (h) för stoppsikt (med hinderhöjd 0,2 meter) vid olika konkava respektive konvexa vertikal-
kurvor (Rv) och stoppsikt (S)

Figur 61: Terränghöjd (h) för dubbel stoppsikt för personbilar (samt stoppsikt med hinderhöjd 0,60 meter) vid 
olika konkava respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) och stoppsikt (S)
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Figur 62: Terränghöjd (h) för dubbel stoppsikt för lastbilar och bussar vid olika konkava respektive konvexa  
vertikalkurvor (Rv) och stoppsikt (S)

Figur 63: Terränghöjd (h) för omkörningssikt för personbilar till strålkastare på mötande (hinderhöjd 0,60 meter) 
vid olika konkava respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) och omkörningssikt (S)
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Figur 64: Terränghöjd (h) för omkörningssikt för personbilar till vägbanan (hinderhöjd 0,0 meter) vid olika konkava 
respektive konvexa vertikalkurvor (Rv) och omkörningssikt (S)
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Figur 65: Beräkna tillgängligt sidoavstånd (a2)

Exempel 1 – Siktkontroll för stoppsikt
Ingångsdata:
• VR = 90 km/t landsbygd, sektion 6,5V0,25,  

innerslänt 1:3, ytterslänt 1:2, dikesdjup 1 meter.

• Rh = 500 m högerkurva i beskrivningsriktning,

• Rv = 7 000 konvex radie

• i1 = 4 %, i2 = 0 % ➠ i = (4 + 0) / 2 = 2 %

Kontroll i högerkurva:
Steg 1:  kontroll sker för siktlängd 155 meter
Steg 2:  diagram ger erforderligt sidoavstånd  

a1 = 6,1 meter
Steg 3:  diagram ger terränghöjden h = 0,20 meter
Steg 4:  diagram ger tillgängligt sidoavstånd 

a2 = b + c + dm + dn + hn + e = (2 + 2) / 2 
+ (7 – 7) / 2 + 0,25 + 1 · 3 + 1 · 2 + 0,20 · 2 + 
0 = 7,65 meter

Steg 5:  a2 > a1 — OK!

Kontroll i vänsterkurva (motsatt riktning):
Steg 1: kontroll sker för siktlängd 167 meter
Steg 2:  diagram ger erforderligt sidoavstånd  

a1 = 7 meter
Steg 3: diagram ger terränghöjden h = 0,12 meter
Steg 4:  diagram ger tillgängligt sidoavstånd 

a2 = b + c + dm + dn + hn = (2 + 2) / 2 + 
(7 – 7) / 2 + 0,25 + 1 · 3 + 1 · 2 + 0,12 · 2 + 
7 – 2 · 2 
a2 = 10, 49 meter

Steg 5: a2 > a1 — OK!
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Figur 66: Erforderligt sidoavstånd till sikthinder i kurva vid 10, 20, 30 och 40 meter stoppsikt

Exempel 2 – Omkörningssikt
Kontrollera om omkörningssikt för mindre god 
standard för sektion K7,5V0,75 med heldragna 
kantlinjer med kamflex vid VR90 i skärning 
med släntutformning med 6 meter hinder-
fritt område utanför stödremsan med 1:6 slänt 
erhålls vid vänsterkurva med horisontalradie 
5 000 m, horisontell profil.
Steg 1: kontroll sker för siktlängd 700 meter
Steg 2:  diagram ger erforderligt sidoavstånd  

a1 = 12,5 meter
Steg 3:  diagram ger terränghöjden h = 0,76 meter 

(för oändligt stor radie)
Steg 4:  diagram ger tillgängligt sidoavstånd 

a2 = b + c + dm + dn + hn = (2 + 2 + 7,5 / 
2) / 2 + (9 – 7,5) / 2 + 0,25 + 0,5 · 6 + 0,5 · 
6 + 0,76 · 2 
a2 = 11,70 meter

Steg 5: a2 < a1 — Omkörningssikten räcker INTE.

Siktkontroll GC-väg
Siktkontroll bör ske vid utplacering av väg-
märken et cetera. i små horisontalradier i 
kombinationer av horisontal- och vertikalradier. 
Minsta erforderliga sidoavstånd i horisontal-
kurva kontrolleras. Om sikt ska finnas från en 
linje 0,5 meter utanför banan ökas sidoavståndet 
a med 0,25 meter. Figuren gäller om horisontal-
kurvan är längre än stoppsträckan. Om kurvan 
är kortare erfordras mindre sidoavstånd.

Exempel
För att få 40 meter stoppsikt i en kurva med 
radie 50 meter krävs ett sidoavstånd på 4 meter. 
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Vägutformning/-geometri
Horisontalkurvor 
Horisontalkurvor bör utformas som cirkelbågar. 
Cirkelbågens radiestorlek och kurvbågens längd 
bestäms utifrån ett samhällsekonomiskt synsätt 
med hänsyn till:
• trafiksäkerhet

• framkomlighet och kördynamik

• behov av omkörningssikt

• visuell ledning

• terränganpassning

• estetik

• anläggningskostnader och intrång.

Vid prioritering av framkomlighet bör ur trafik-
säkerhetssynpunkt små radier undvikas. För 
ökning av radier större än 1 000 m för VR90 och 
800 m för VR70 har det inte generellt kunnat 
påvisas några trafiksäkerhetseffekter. För att 
undvika dilemmasikt fordras dock större radier. 
VGU 2015 kan ge stöd för större radier. För att 
få god visuell ledning och en estetisk linjeföring 
bör, med hänsyn till perspektivet, tillräckligt 
långa kurvbågar eftersträvas, eftersom bågens 
längd påverkar trafikantens synintryck. I hori-
sontalkurvor bör radiens storlek balanseras mot 
terrängens skala och utseende samt de vertikala 
linjeföringselementen. Gör man detta rätt ger 
samspelet mellan väglinjen och terrängen sådan 
visuell ledning, att trafikanten kan anpassa sitt 
körsätt till kurvradiens storlek. Horisontalkur-
vor dimensioneras så att bromsning inför upp-
dykande hinder kan ske. Vid bromsningen antas 

att en del av tillgänglig friktion används för att 
ta upp sidokraften och en del för bromsning.

Övergångskurvor
Övergångskurvor används för att:
• uppnå en mjuk krökningsförändring mellan 

cirkelbågar med olika radier eller riktning 
samt mellan cirkelbåge och raklinje

• få en kördynamiskt riktig linjeföring av körfält 
som trafikanten kan följa med bekväm och 
säker körning

• få en mjuk och visuellt tilltalande linjeföring. 

Behovet av övergångskurvor med hänsyn till 
kördynamik ökar med minskande vägbredd och 
kurvradie samt ökande hastighet. Vid körning 
i tvär kurva, utformad som raklinje-cirkelbåge, 
genar förare ofta, det vill säga de börjar svängen 
före tangentpunkten. På så sätt blir körradien 
större och körningen bekvämare. Ju bredare 
vägbanan är ju större marginal finns för detta på 
egen vägbanehalva. I vänsterkurva används del 
av motriktat körfält.

Övergångskurvor används därför att bättre an-
passa linjeföring och vägmarkeringar till faktiska 
körsätt i anslutning till i första hand i tvära  
kurvor. Regler för när och hur övergångskurvor 
ska och bör användas framgår av VGU. Bland 
annat anges att övergångskurvor ska användas 
av kördynamiska skäl om den resulterande 
radien (Rr) understiger vissa i VGU angivna 
värden. Den resulterande radien definieras som: 
där R1 <R2.

Figur 67: Klotoidens element
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Figur 68: Enkel klotoid

Vid övergång mellan kurva och raklinje och i 
S-kurvor är R2 = ∞, vilket innebär att Rr = R1. 
Övergångskurvor användas även vid större 
horisontalradier vid tvärfallsförändringar/ 
skevningsövergångar och för att åstadkomma 
en estetiskt god linjeföring. 

Som övergångskurva används klotoid. Klotoiden  
beskriver väl trafikanternas körförlopp vid 
början och slut av cirkelbågar. Krökningsradien 
förändras linjärt med klotoidens längd. Den har 
dessutom en lämplig matematisk form:
A2 = R · L där
A = klotoidens parameter (m)
R =  krökningsradien i klotoidens slutpunkt (m). 

Startpunkten är i tangeringspunkt med R = ∞ 
L = klotoidens längd (m)

Klotoidens minsta parameter bestäms av hastig-
het och sidoryck enligt:
A = v3 / k
där:
A = klotoidparametern, (m)
v = hastigheten, (m/s)
k = sidorycket, (0,45 m/s3)

I VGU finns krav och råd om hur övergångs-
kurvor väljs, här framgår att:
• den ska vara minst lika lång som skevnings-

utjämningssträckan,

• dimensionerande sidoryck ska inte överskridas, 
och

• estetisk balans ska råda på parameterkombi-
nationer och båglängder.

Dessutom bör övergångskurvan av estetiska skäl
uppfylla att:
R/3 < A < R
R/9 < L < R

Intervallet, enligt första punkten, ger en minsta 
riktningsförändring i övergångskurvan på cirka 
3,5 gon och en största på cirka 32 gon. Villkoret 
enligt andra punkten bör tillämpas så att L=R/9 
gäller vid stora radier och L=R gäller vid små 
radier. 

Enkel klotoid används som övergångskurva 
mellan raklinje och cirkelkurva. Klotoidens in-
ryckning Dr från raklinjen bör av estetiska skäl 
vid små parametrar vara minst 0,25–0,30 meter. 
Mindre inryckning ger en knyckig väglinje.

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

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

Formeln ovan för Δr ger:
0,25 · 24 · 100 ≥ L2
L = 24,5
A2 = R · L ger AA == 24500 == 5500
VR50 ger för sidoryck kravet
 

A2 = R · L ger L ≥ 110· 100 / 100 = 100

De estetiska kraven ger:
R/3<A <R 33<A<100
0,1R < L<R 10<L<100
Skevningsutjämningssträckan U vid VR50 ger 
vid DE = 6,5 % och B = 4,5 meter L > 40 meter.



106

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

De olika kraven sammanfattas nedan:

Tabell 11: Klotoidens parameter och längd vid olika krav

Krav A L

Dr 50 25
Sidoryck VR50 77 60
Estetik A 33 < A < 100
Estetik L 10 < L < 100
Skevnings-
utjämning 40

Resulterande 80–100 60–100

Ägglinje är en elementkombination av två cirkel-
bågar och en mellanliggande klotoid med genom-
gående krökningsriktning. Förutsättningarna för 
konstruktion med ägglinje är, dels att bågen 
med den större radien omsluter bågen med den 
mindre, dels att cirklarna har skilda medelpunk-
ter. Som alternativ till att använda en ägglinje 
kan linjen utformas som en kombination av 
cirkelkurvor där R1 < R2 < R3.

Figur 69: Ägglinje
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S-kurva är en kombination av två enkla klotoi-
der mellan två motriktade cirkelbågar. Respek-
tive klotoid behandlas var för sig. Relationen 
mellan klotoidernas parametrar kan bestämmas 
av  estetiska aspekter på harmonisk linjeföring, 
skevningsstorlek och skevningsövergångens 
förlopp. 

Vid A<200 bör relationen vara A1/A2 < 1,5.

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

Figur 70: S-kurva
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Figur 71: Exempel på bromskurva

Bromskurvor 
Sammansatta klotoider kan användas som 
bromskurva vid samtidig bromsning och sido-
förflyttning som i avfartsramper.

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

gina, och

• att linjeföringens påverkan via linjärt växande 
sidokraft vid normala hastighets- och retar-
dationsförlopp får förarna att anpassa sin 
hastighet trafiksäkert. 

Bromskurvor approximeras ofta med två sam-
mansatta klotoider med gemensam övergångs-
radie.

Tvärfall
Med tvärfall avses vägbanans lutning i tvärled. 
Lutningen anges i förhållande till horisontal-
planet. Tvärfallet kan göras dubbelsidigt, så 
kallad takform, eller enkelsidigt. Enkelsidigt 
tvärfall i kurva kallas skevning. Tvåsidigt tvär-
fall kallas bombering. Vägbanans tvärfall väljs 
med hänsyn till vattenavrinning, intervall för 

underhållsbeläggning, sättningsrisker, fordons-
slitage och körkomfort. 

Vägrenen skutformas normalt med samma 
tvärfall som körbanan. Man kan överväga att 
låta breda vägrenar luta utåt i ytterkurva för 
att minska vattenmängden, som rinner över 
kör banan. Därmed minskar risken för vatten-
planing. Mot detta talar till exempel ett even-
tuellt framtida utnyttjande av vägrenen för fler 
körfält. 

Tvärfallets uppgifter är:
• att avleda ytvatten från vägbanan så att dels 

stillastående vattenskikt på vägbana undviks, 
dels vattenskiktets tjocklek vid regn begränsas 
så att risken för vattenplaning begränsas

• att i kurva reducera sidokrafter på fordon. 

Tvärfallet begränsas av glidningsrisker vid halt 
väglag, av sidokrafternas storlek och av risker 
vid passager av brytpunkter, till exempel vid 
omkörning. Risken för vattenplaning ökar med 
ökande hastigheter. Tvärfall/skevning anges 
i procent. Förändringar av storlek och/eller 
tecken benämns skevningsutjämning. Regler för 
tvärfall framgår av VGU.
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Figur 72: Kraftspel på fordon i kurva:
N = Normalkraft
F = Centrifugalkraft
G = Tyngdkraft
fs = Sidofriktionskoefficient

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

De krafter som verkar på ett fordon i en skevad 
horisontalkurva visas i figur ovan. Ur jämvikts-
ekvationer fås följande approximativa samband 
för sidofriktionskoefficienten.

där
E = skevningen (tan a)
v = hastigheten (m/s)
g = 9, 82 (m/s2)
R = horisontalradie (m)

Vid val mellan enkelsidigt och dubbelsidigt 
tvärfall bör skillnader i vattenavrinning, estetik, 
optisk ledning och komfort beaktas. Dubbel-
sidigt tvärfall i kurva kan, särskilt på bank och 
bro, ge intrycket av att den yttre väghalvan satt 
sig. Regler för skevning framgår av VGU.
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Figur 73: Exempel på skevningsutjämning med hänsyn till vattenavrinning och estetik vid övergång raklinje– 
klotoid–cirkelbåge

Skevningsutjämning
Skillnader i tvärfall mellan linjeföringselement 
ska utjämnas längs en skevningsutjämnings-
sträcka. Skevningsutjämningen görs genom 
att vägbanan vrids runt en längsgående axel, 
vridaxeln. Denna sammanfaller normalt med 
profillinjen.

Vridaxelns läge på vägbanan bestäms av kraven 
på:
• vattenavrinning,

• körkomfort, och

• estetik/optisk ledning.

Resulterande lutning är den lutning som längs-
lutning och tvärfall/skevning ger tillsammans. 
Till exempel krävs minst 0,3 procent skevning 
när längslutningen är 0,4 procent. Skevnings-
utjämningar i längslutningar understigande 
0,5 procent kan medföra att stillastående vatten 
samlas på vägbanan. Längslutningar över 
3,0 procent innebär att stora vattenmängder vid 
regn rinner längs vägbanan.

Av estetiska skäl önskas ibland övergångskurvor 
med större längd än vad körkomforten kräver. 
För att då uppnå rimlig vattenavrinning behö-
ver den del av skevningsövergången, som har 
mindre tvärfall än 2,5 procent göras så kort som 
möjligt. Eventuell återstående skevningsskill-
nad utjämnas på resterande del av övergångs-
kurvan, se figur ovan.
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Skevningsutförandet bör kontrolleras med hjälp 
av perspektiv, för att undvika att skevningsut-
förandet tillsammans med vägens horisontal 
och vertikallinjeföring ger oönskade effekter 
på synintrycket. Skevningsutjämning mellan 
enkel- och dubbelsidigt tvärfall kan särskilt vid 
broar fordra speciell uppmärksamhet från este-
tisk synpunkt. En normal skevningsutjämning 
där man lyfter yttre vägbanekanten kan ge in-
tryck av att bron sjunkit. Det kan då vara bättre 
att hålla ytterkanten konstant och istället sänka 
innerkanten. Regler för skevningsutjämning 
inklusive längder för U och U0 framgår av VGU. 

Skevningsutjämningssträckans längd (U)  
bestäms av:
• referenshastigheten (VR)

• rotationsbredd (Br)

• resulterande skevningsskillnad.

Skevningsutjämningssträckans längd (U)  
bestäms i tre steg:
1. Bestäm rotationsbredd (Br) 

Rotationsbredd är trafikerad bredd, som ska 
vridas runt vridaxeln. 

2. Bestäm skevningsskillnad (DE) 
Vid övergång mellan dubbelt och enkelsidigt 
tvärfall/skevning är skevningsskillnaden 
(DE) olika för de båda körriktningarna. Den 
största skevningsskillnaden dimensionerar 
då skevningsutjämningssträckans längd.

3. Beräkna skevningsutjämningssträckans 
längd 
Se VGU krav.

Figur 74: Exempel på beräkning av rotationsbredd

Exempel på beräkning av rotationsbredd 
Vägren, som inte avses nyttjas av biltrafik (till 
exempel avgränsad med heldragen kantlinje 
på bred tvåfältsväg eller vägren på motorväg), 
behöver ej räknas in i trafikerad bredd.
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Figur 75: 
Vänster: Skevningsutjämning vid övergång raklinje–klotoid-cirkelkurva 
Mitt: Skevningsutjämning med propeller vid övergång cirkelkurvaklotoid- klotoid-cirkelkurva, S-kurva, E=0 procent i 
TP mellan A1 och A2 
Höger: Skevningsutjämning med förskjutna 0-punkter vid övergång cirkelkurva-klotoid-klotoid-cirkelkurva, S-kurva

Projekterad vägmitt
 Vägytans mitt

Projekterad vägmitt
 Vägytans mitt

Projekterad vägmitt
 Vägytans mitt

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

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

Vid övergång från dubbelsidigt tvärfall till 
skevning längs raklinje-klotoid-cirkelbåge (se 
figur ovan) ska skevningsutjämningen normalt 
ske utefter hela klotoiden. Är U + 20 < L ska 
skevningsutjämningen delas upp i två delar. 
Skevningsövergången från –2,5 procent till 
2,5 procent ska göras på minimilängd U0 enligt 
figur ovan till vänster och 5 procentkurvan. 
Återstående skevningsskillnad kan utjämnas på 
resterande del av klotoiden U1 = L – U0. 

Formel:
A2 = R · L där L > U, L > U + 20:
sätt U = U0 + U1, L < U + 20:
sätt U=L

I S-kurva, cirkelbåge–klotoid–klotoid–cirkel-
båge, finns två alternativa utföranden:
• propellerbladsform enligt figur ovan, (an-

märkning till figur: Aa2 = R1 · La där La > Ua 
och Ab2 = R2 — Lb där Lb > Ub), eller

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

Valet mellan propellerblad och förskjutna 
0-punkter bör göras med hänsyn till risken för 
vattenplaning, körkomfort och estetik/visuell 
ledning. Valet baseras på studier av vattenav-
rinningen i relation till trafikens hastighet och 
behov av att byta körfält samt kantprofiler och 
perspektivskisser av vägen.
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Figur 76: Vattnets avrinningsväg vid skevningsutjämning från -2,5 procent till +2,5 procent på 11,5 meter bred 
motor väg och 9-meters väg vid längslutning 1 procent respektive 5 procent

1 procent motorväg
propellerblad

5 procent motorväg
propellerblad

9-metersväg
propellerblad

9-metersväg
propellerblad

9-metersväg 
förskjutna 0-punkter

9-metersväg 
förskjutna 0-punkter

Figuren ovan visar nivåkurvor och längsta 
teoretiska vattenrinningslängder vid skevnings-
övergångar med minimilängder vid 1 procent 
och 5 procent längslutning för: 
• motorvägsväg med propellerblad

• 9-metersväg med propellerblad och med för-
skjuten 0-punkt.

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

Av figuren framgår att:
• rinningslängden ökar med ökande längslutning

• rinningslängden ökar med ökande rotations-
bredd mätt från vridaxeln

• förskjuten 0-punkt ger vid 1 procent lutning 
både mindre totalyta med vatten och mindre 
vattendjup genom kortare avrinningsväg per 
vattenyta. Vid 5 procent lutning ökar total-
ytan för vattnet men vattenavrinningsvägen 
förkortas.

I båda alternativen görs förändringen från 
–2,5 procent till +2,5 procent med minimilängd 
enligt figur ovan och resterande del av utjäm-
ningen längs återstoden av övergångskurvan.
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Figur 77: 
Vänster: Skevningsutjämning vid övergång cirkelkurva-klotoidcirkelkurva, ägglinje
Mitt: Skevningsutjämning vid övergång raklinje-cirkelkurva
Höger: Skevningsutjämning vid övergång cirkelkurva-cirkelkurva

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

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

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

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

Vid övergång raklinje-cirkelkurva bör skev-
ningsutjämningssträckan förläggas till raklinjen. 
Skevningsutjämningen utförs rätlinjigt. Vid 
övergång till kurva med > 4,0 procent skevning 
kan < 1,5 procent av utjämningen förläggas till 
kurvan. Vid övergång cirkelbåge-cirkelkurva 
(se figur ovan i mitten) bör högst en tredjedel av 
skevningsövergången förläggas till kurvan med 
den minsta radien.

Formel:
R1 < R2 och E1 > E2 där E3 = 2E1 / 3 + E2/ 3
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Figur 78: Definitioner breddökning

Breddökning

 Medelpunkt

 R = radie
    = centrumvinkel

 b

 b

 R

Breddökning
Fordon behöver vid körning i kurva större 
utrymme i sidled än vid körning på rak väg. Det 
ökade utrymmesbehovet kan normalt tillgodo-
ses inom körbanebredden. I horisontalkurvor 
med små radier, är det nödvändigt att öka 
körbanebredden för att nå samma körförutsätt-
ningar i kurva och på raksträcka.

Utrymmesbehovet beror av en rad faktorer. De 
väsentligaste är:
• kurvans radie (R)

• typfordonets geometri, axelavstånd, totala 
längd med mera

• vägens standard

• hastighet.

Om inte utrymmesbehovet kan tillgodoses 
genom breddökning (b), måste körning i ut-
rymme avsett för medriktad trafik och i vissa 
fall i utrymme för motriktad trafik användas. 
Utformningsregler för breddökning framgår av 
VGU krav.

Övergång mellan 2-fältig/3-fältig väg och 
motorväg
Sträckor där motorvägen övergår i tvåfältsväg 
och vice versa ska utformas så att förarna får 
god visuell ledning. 

Detta kan ske genom att:
• övergången inte ligger i en konvex vertikal-

kurva

• den horisontella linjeföringen har hög standard

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

• linjeföringen i riktning mot tvåfältigheten tyd-
ligt visar avsmalningen från två till ett körfält 
i färdriktningen och från två till en körbana. 
Det innebär att vägen bör gå i högerkurva,  
vilket gör det lättare att observera att kör-
banan blir smalare och var mittremsan slutar, 
samt 

• avståndet till närmaste trafikplats är tillräck-
ligt stort för att förare inte ska missuppfatta 
vad som är huvudkörbana och avfartsramp 
och komma in på fel sida om mittremsan. 
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Vid mötesfri väg gäller att:
• Vid övergång från motorväg kan en inledande 

enfältssträcka sannolikt ge en viss entré-effekt 
och hastighetsanpassning

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

• Övergångssträckor, särskilt från 2 till 1 körfält, 
bör placeras så att de blir överskådliga.

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

Övergången från tvåfältsväg till motorväg bör 
ske i vänsterkurva. Trafikanterna leds då natur-
ligt in på rätt sida om mittremsan. I motsatt 
riktning sker sektionsförändringen i en höger-
kurva vilket underlättar för trafikanterna att se:
• att mittremsan slutar

• att de får mötande trafik

• att vänstra körfältet markeras med höger-
visande körfältspilar.

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

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

Övergången från tvåfältsväg till motorväg i 
högerkurva bör undvikas. Erfarenheten visar 
att trafikanterna lätt förleds att välja fel sida 
om mittremsan, särskilt om breddningen sker i 
samband med förberedande avfartsvägvisning 
i trafikplats, se exempel nedan. Breddning till 
motorväg ska därför aldrig förläggas i högerkurva, 
om den sker i anslutning till en trafikplats.

Figur 79: Vilseledande sektionsförändring i högerkurva med trafikplats
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Vertikalkurvor
Vertikalkurvor används för att anpassa vägens 
linjeföring till höjdskillnader i terrängen. Verti-
kalkurvor utformas som en parabel med para-
metern R och formeln z = x2 / 2R. Parabeln 
motsvarar, inom aktuellt användningsområde, 
med relativt små avvikelser en cirkelradie R. 
I det följande beskrivs parabelns storlek med 
denna radie. 

Vertikalkurvornas storlek bestäms med hänsyn 
till:
• trafiksäkerhet

• kördynamik

• visuell ledning

• terränganpassning

• estetik

• omkörningssikt.

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

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

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

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

Om vertikalkurvans båglängd är så kort att den 
inte påverkar sikten, har minimiradierna
bestämts med hänsyn till dimensionerande  
vertikalacceleration.

För GC-vägar bestäms minimiradier för kon-
vexa vertikalkurvor med hänsyn till kravet på 
stoppsikt för cyklister. Om vertikalkurvans 
båglängd är så kort att den inte påverkar sikten, 
har minimiradierna bestämts med hänsyn till 
dimensionerande vertikalacceleration. Följande 
vertikalradier ger god och mindre god kvalitets-
nivå. Uttrycken god och mindre god är ersatta 
av andra benämningar i VGU. Använd dem i 
tillämpliga delar.

Konkava vertikalkurvor
Minimiradier för konkava vertikalkurvor har 
bestämts med hänsyn till kravet på stoppsikt vid 
körning i mörker och begränsas därmed av 
dimensionerande strålkastarhöjd, strålkastarens 
ljusspridning samt hinderhöjd. Hänsyn har tagits 
till stoppsiktens beroende av den successiva 
lutningsförändringen i vertikalkurvan.

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

Tabell 12: Kvalitetsnivåer för vertikalkurvor med hänsyn till vertikalacceleration hos cyklister

VR km/tim Kvalitetsnivå
Dimensionerande 

vertikalacceleration Minsta vertikalradie

30
God 0,5 m/s2 140 m

Mindre god 1,0 m/s2 70 m

20
God 0,5 m/s2 60 m

Mindre god 1,0 m/s2 30 m
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Lutning
Lutningar används i kombination med konkava  
och konvexa vertikalkurvor för att anpassa  
vägens linjeföring till höjdskillnader i terrängen.  
Lutningens storlek anges i förhållande till  
horisontalplanet och mäts i procent. Lutningen 
är negativ nedför i längdriktningen. 

Lutningens storlek begränsas med hänsyn till:
• trafiksäkerhet

• reshastighet och kapacitet

• fordonseffekter

• kördynamik

• terränganpassning

• estetik.

Från trafiksäkerhetssynpunkt har lutningar under 
1 procent mindre betydelse. För lutningar över 
1 procent gäller att olyckskvoten ökar med ökad 
lutning. För fordonens restider och fordons-
effekter är total höjdskillnad utan längre vilplan 
avgörande och inte de inbördes storlekarna i 
kombinationen konkav vertikalkurva-lutning- 
konvex vertikalkurva. 

Längslutning 
Maximilutning i profillinjen på landsbygdsväg 
har valts med hänsyn till att tunga fordon vid 
start i backe utan större svårigheter ska kunna 
övervinna igångsättningsmotståndet. Längs-
lutning på GC-förbindelser bör väljas med 
hänsyn till trafikanternas prestationsförmåga 
och komfort, se figur 80. Alla kvalitetsnivåer för 
lokalnätet samt god standard för huvudnätet 
har dimensionerats med hänsyn till manöver-
förmågan med manuell rullstol. Mindre god och 
låg standard för huvudnätet har dimensionerats 
med hänsyn till cyklisters prestationsförmåga.

Gc-förbindelser som ingår i både lokalnät och 
huvudnät dimensioneras för de villkor avseende 
lutning som gäller för lokalnät, med hänsyn till 
de rullstolsburnas förmåga. På avsnitt med stor 
höjdskillnad kan det ibland vara motiverat att 
göra en brant cykelväg och en längre, flackare 
gångväg. Framkomligheten i brantare lutningar  
än 2 procent i lokalnät kan förbättras med hjälp 
av vilplan. Dessa bör vara jämnt fördelade, 
cirka 2 meter långa och luta högst 2 procent. 
För att kunna anlägga vilplan krävs normalt en 

Figur 80: Bestämning av kvalitetsnivå med avseende på lutning och nivåskillnad för GC-förbindelse. Lokalnät till 
vänster, huvudnät till höger
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skiljeremsa mellan gångbanan/GC-banan och 
körbanan för att ta upp de höjdskillnader som 
uppstår mellan banorna.

Exempel 1
En GC-väg mellan en GC-port och en buss-
hållplats på den korsade vägen ska överbrygga 
cirka 3 meters höjdskillnad. 4 procent lutning 
i 75 meter ger Mindre god kvalitetsnivå. Om 
vilplan läggs in var 14 meter blir nivåskillnaden 
mellan vilplanen 0,56 meter för vilket 4 procent 
ger God kvalitetsnivå. Gångvägens längd ökar 
cirka 5 meter.

Exempel 2
En gångbana mellan en GC-port och en buss-
hållplats på den korsade vägen ska överbrygga 
cirka 3 meters höjdskillnad. 4 procent lutning i 
75 meter ger Mindre god kvalitetsnivå.

Om ett vilplan läggs in var 0,5 meter i höjdled 
blir lutningen mellan vilplanen 4,3 procent, 
vilket ligger nära gränsen till God kvalitetsnivå 
på grund av de små höjdskillnaderna mellan 
vilplanen. Sannolikt kommer fler att klara sig 
uppför backen på egen hand trots att lutningen 
blir något brantare mellan vilplanen än genom-
snittslutningen utan vilplan. 

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

Alternativ 1 
Innebär att bron över den korsande GC-banan 
görs tillräckligt bred så att den längsgående 
GC-banan får plats. GC-banan avskiljs från kör-
banan med skiljeremsa och/eller räcke.

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

Figur 81: GC-banans placering längs väg/gata vid port, alternativ 1 (vänster) och 2 (höger)
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Snedlutning
Snedlutning definieras som resultanten av  
vägens längslutning och tvärfall.

Figur 82: Beräkning av snedlutning

Kombination av små horisontalkurvor och 
branta längslutningar kan innebära kraftiga 
resulterande lutningar. Detta kan medföra att 
stillastående fordon (till exempel i kö) vid start 
glider av vägbanan under dåliga vinterväglags-
förhållanden. Snedlutningar över 5 procent kan 
leda till framkomlighetsproblem och halkolyckor  
vid halt väglag. Observera att snedlutning i 
korsning ej bör överstiga 5 procent, se figur 
nedan.

Figur 83: Snedlutning i korsning

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

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

Stigningsfält underlättar omkörning i backen 
och ger bättre framkomlighet över en längre 

sträcka efter backen genom att köuppbyggnad  
undviks och genom att köer upplöses. Fram-
komlighetseffekten är beroende främst av 
backens längd och lutning, av flöde, andel 
lastbilar och deras prestanda och av risken för 
kö i backens början, det vill säga av vägens linje-
föring och trafikförhållanden över en längre 
sträcka före backen. På tvåfältsvägar där omkör-
ning förekommer med hjälp av vägrenskörning 
och fyrfältiga vägar är framkomlighetseffekten i  
trafikekonomiska termer mycket liten.

Omkörningsfält har samma typ av effekter men 
är betydligt mindre effektiva eftersom tunga 
fordon har högre hastigheter på plan mark. 
Stigningsfälts och omkörningsfälts påverkan  
på fordonskostnaderna är små. Detta gäller  
obe roende av vägens bredd.

Figur 84: Omkörningsfältets läge på två- och fyrfältig väg

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

Figur 85: Stigningsfältets läge på två- och fyrfältig väg

Av VGU krav framgår att stigningsfält bör 
övervägas, om sträckan mellan den punkt, där 
typfordon Lps hastighet sjunkit till 65 km/tim  
(60 km/tim vid VR 80 km/tim), och den punkt, 
där hastigheten åter nått 60 km/tim, överstiger 
en längd om 400 meter. 

 Omkörningssfält

 Stigningsfält

 Skala för bredd och markeringar  1:500
 Skala för längd  1:2000
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Någon generell regel för när en backe, som upp-
fyller ovanstående kriterium, bör förses med 
stigningsfält kan inte ges. Om aktuellt stignings-
fält bör byggas eller ej får därför avgöras genom 
att väga bekvämlighets-, säkerhets- och fram-
komlighetsskäl samt andra faktorer av intresse 
mot investerings- och driftkostnader. På nor-
mala tvåfältsvägar är stigningsfält ett överlägset 
alternativ till att skapa omkörningssikt med 
plan- och profiljusteringar.

Figur 86: Exempelprofil för beräkning av stigningsfält

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

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

Om fordonshastigheterna före backen är lägre 
än 65 km/tim, bör stigningsfält ha full bredd 
redan i backens inledning. Om backen är trapp-
stegsformad så att typfordon Lps hastighet till-
fälligt når 60 km/tim, men inte 70 km/tim, och 
sedan sjunker igen bör stigningsfältet förlängas 
över denna sträcka.

Figur 87: Horisontal och vertikal linjeföring samt resul-
terande hastighetsprofil för typfordon Lps

Längden på stigningsfältet bör vara tillräckligt 
för att avveckla den kö som med 10 procent 
sannolikhet uppstår under dimensionerande 
timme. Den längd som ges av placeringsregeln, 
är ofta tillräcklig. Vid korta stigningsfält bör 
längden kontrolleras. 

Den längsta kö som kan upplösas på ett stignings-
fält och förekomst av olika kölängder kan upp-
skattas enligt avsnitt  ”Kölängd”. 

Exempel
Bestäm läge och längd av eventuellt stignings-
fält i profil. Referenshastigheten är 90 km/tim.

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

Val av sektion vid stigningsfält och omkörnings-
fält beror av:
• vägens sektion i övrigt och separeringsform

• nybyggnad/ombyggnad.
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Följande principer gäller vid nybyggnad:
• Genomgående körfält bör ges samma körfälts-

bredd som vägen i övrigt

• Stigningsfältet/omkörningsfältet bör ges  
samma bredd som ordinarie körfält, normalt 
dock högst 3,5 meter. 

• Vägrensbredden i stigningsfältets/omkörnings-
fältets riktning bör minskas till  
-  0,25 meter vid GC på egen bana eller i bland-

trafik  

    - 0,75 meter vid GC på vägren

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

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

• Vid räcke ska vägrensbredden vara minst 
0,5 meter.

Längs befintlig bred tvåfältsväg med 13 meters 
bredd kan stigningsfält utföras med vägmarke-
ring inom ordinarie vägbredd. Vid stigningsfält 
i båda riktningar krävs dock breddökning över 
den sträcka där stigningsfälten överlappar var-
andra. Linjeföringen måste då studeras särskilt. 

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

Inlednings- och avslutningssträckans längd be-
stäms för stigningsfält och enstaka omkörnings-
fält. Breddförändringen kan utformas rätlinjigt 
men mjukare linjeföring bör eftersträvas.

Tabell 13: Längd på inlednings- och avslutningssträcka

VR (km/tim)
Inlednings-

sträcka
Avslutnings-

sträcka

70 150 m 200 m
90 200 m 250 m
110 250 m 300 m

Angivna länger bör prövas mot de länder som 
anges vid motsvarande situationer i 2+1 väg. 
Vid dubbelsidigt tvärfall på tvåfältig väg bör 
beläggningsryggen placeras i stigningsfältet 
någonstans mellan stigningsfältets vänstra 
körfältskant och vägbanans mitt. Det förra läget 
ger gynnsammast dynamik vid omkörning och 
under lättar vinterväghållningen. Det senare 
läget ger gynnsammast vattenavrinning. Be-
läggningsryggen bör inte placeras till höger 
om stigningsfältets mitt, sett i stigningsfältets 
körriktning.

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

där:
v0 = medelhastighet för omkört fordon (km/tim)
v1 = medelomkörningshastighet (km/tim)
a =  acceleration från kö för omkörande fordon 

(m/s2)
h = tidsavstånd i kö (s), normalt 2 s

Omvänt kan beräknas vilken längd som krävs 
för att avveckla en given kö. Acceleration och 
hastigheter beräknas ur hastighetsprofiler för 
typfordon P och Lps. 
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Figur 88: Medelkölängd på tvåfältig väg Figur 89: Maximal kölängd

Medelkölängd bakom långsamma fordon vid 
ett dubbelriktat flöde Q (f/tim) kan uppskattas i 
figur 88. Ingångsvärden är vägens referenshas-
tighet, medelsikt, lastbilsandel och bredd. 

Maximal kölängd kan uppskattas i figur 89. 
Ingångsvärdet är medelkölängd och sannolikhet 
PÖ (procent) för maximal kölängd. Referens-
hastighet 70, 90, 110 är den gamla indelningen. 
Interpolera fram de tal du behöver.

Exempel 1
Beräkna, under en maxtimme vid ÅDT 6 000, 
medelkölängden bakom lastbilar före stignings-
fältet i exemplet på sidan 121. Beräkna också 
maximal kölängd med sannolikhet PÖ = 10 pro-
cent. Maxtimmen antas vara 15 procent. Medel-

kölängden bestäms i figur, kurva J (90 km/tim, 
medelsikt 300 meter, lastbilsandel 20 procent, 
9 meters vägbredd). Timtrafiken under dimen-
sionerande timme är 0,15 · 6 000 = 900 f/tim. 
Medelkölängden blir 1 fordon och den kö som 
uppstår med 10 procent sannolikhet blir unge-
fär 3 fordon.

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

Resulterande hastighetsprofiler beräknas för 
typfordon Lps och P som accelererar från kö 
bakom typ Lps där stigningsfältet börjar.
För att kunna uppskatta medelhastigheter för 
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omkörda fordon, v0, omkörande fordon, v1, och 
d dess acceleration, a, approximeras hastig-
hetsprofilerna med räta linjer. Koordinaterna i 
ändpunkterna på dessa linjer anges i hastighets-
profilerna nedan.

Medelhastigheten över stigningsfältet för  
omkörda fordon typ Lps, v0, beräknas enligt

v0 = 37 km/tim. 

Medelhastigheten över stigningsfältet för om-
körande fordon typ P beräknas på motsvarande 
sätt till v1 = 76 km/tim. Accelerationen för om-
körande räknas upp till deras medelhastighet. 
Accelerationen blir

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

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

Maxtimmens 10 procent-kö är enligt exempel 
1, tre fordon. Denna löses således upp av stig-
ningsfältet.

Korsningsutformning
Projektering av korsningspunkter kan indelas i 
två steg – Principutformning och Detaljprojek-
tering.

Principutformningen omfattar val av korsnings-
typ (se VGU Begrepp och Grundvärden) med 
antal körfält eller åtgärd och en grovt måttsatt 
skiss för valt förslag innehållande principiell 
vägvisning, vägmarkering och viktigare andra 
trafikanordningar.

Principutformning
Principutformning bör innehålla följande steg:
Steg 1, Bristanalys (vid ombyggnad), klarlägg 
brister och motiv för åtgärden. Klarlägg/bestäm 
mål för åtgärden.

Steg 2, Utred/klarlägg förutsättningar exempel 
vis vägtyp, nättillhörighet, trafikflöden, utrym-
mesklass, omgivningsanalys med mera. 

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

Steg 3, Klarlägg sektioner på inkommande 
vägar.

Steg 4, Inventera/klarlägg restriktioner exem-
pelvis byggnadstekniska förutsättningar, plan-
begränsningar, miljö- och kulturfrågor, be-
byggelse med mera.
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Steg 5, Bestäm dimensionerande trafiksituation.

Steg 6, Bestäm korsningstyp.

Steg 7, Bestäm eventuella särskilda åtgärder för 
gång- och cykeltrafik.

Steg 8, Bestäm eventuella åtgärder för kollektiv-
trafik.

Steg 9, Välj vägmärken, vägvisning och utred 
behov av vägbelysning.

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

Steg 10, Skissa på möjliga korsningstyper och ta 
fram en skiss över de eller den korsningstyp och 
utformning som bäst löser brister och uppfyller 
ställda mål. Vid signalreglering bör fasbilder 
och signalplacering bestämmas. Viktigt är att ta 
hänsyn till rumsbildningar och samordning av 
detaljer och delelement.

Steg 11, Klarlägg behov av plantering eller ut-
smyckning.

Steg 12, Kontrollera av sikt, utrymme med mera.

Steg 13, Utvärdering av förslag (ett eller flera) 
men hänsyn till funktion, säkerhet, omgivning-
spåverkan och samhällsekonomisk effektivitet. 
Analysera måluppfyllelse och att åtgärden verk-
ligen löser eventuella brister.

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

Gestaltningen av korsningen ska bidra till att 
göra korsningen tydlig och begriplig. Utform-
ningen ska medverka till höjd uppmärksamhet 
och god hastighetsanpassning hos trafikanterna. 
Samtidigt ska skala och karaktär harmoniera 
med omgivningen.

Dimensionerande fordon och körsätt
Råden om utformning av korsningstyperna typ 
A, B och C förutsätter att sekundärvägen är rak 
närmast primärvägen och att korsningsvinkeln 
är inom intervallet 85 gon till 115 gon. 

Det är stor variation i maximalt rattutslag mellan 
olika märken och konstruktionstyper. 

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

Vid större vinkeländring än 90 grader hinner 
föraren vrida mer på ratten och en mindre 
radie kan användas. Vid mindre vinkeländring 
än 90 grader kan istället en något större radie 
användas. Dimensionerande hjulvridnings-
hastighet är satt till 11,5 grader/s. Vid vänster-
sväng antas att fordonet har stannat eller har 
så låg fart att en mindre radie kan användas. 
Denna minsta radie har för vänstersvängande 
utrymmesklass A satts till samma värde som för 
högersvängande klass B samt för vänstersväng-
ande klass B och C till motsvarande höger-
svängande klass C. 

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

I en mindre korsning utformad enligt råden 
uppfylls kraven med följande restriktioner.
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Figur 90: Utrymmesbegränsningar i A-korsning.

Figur 91: Utrymmesbegränsningar i B- och C-korsning

Trafiköar
Trafiköar används för att styra och skydda 
trafikströmmar i korsningar. Trafikströmmarna 
kan vara motriktade eller likriktade. Trafikön 
utgör en yta avgränsad av omgivande körfälts 
kantlinjer.

Trafiköns synbarhet kan ökas genom:
• vägmärken i ändpunkter

• vägbanereflektorer i kantlinjerna

• kantstolpar.

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

Refuger utgör hinder för fordonens framkom-
lighet. De måste alltid märkas ut med vägmärken  

och helst utföras av material som ger stor 
kontrast mot körbanan. Av trafiksäkerhetsskäl 
bör obelysta refuger undvikas vid kanalisering i 
primärväg. 

De vanligaste skälen att anlägga en refug i 
trafik ön är:
• skydd för GC-överfart över trafikö

• skydd av trafiksignaler, belysningsstolpar, 
vägmärken et cetera

• fysiskt hindra trafikanter att köra i trafikön till 
exempel vid omkörning.

Refugbredden bestäms av bredden på väg-
märken, signallyktor eller annat som behöver 
placeras på refugen och behovet av hinderfri 
bredd. Vid genombrott för GC-överfart bör 
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bredden vara minst 2,0 meter. Om längden är 
större än 5,0 meter behövs ett vägmärke i varje 
refug spets. Vid GC-överfart kan större längd än 
5,0 meter behövas.

Figur 92: Standardmått på refug

Signaler eller kombinationer av signaler har en 
bredd som kan variera mellan 0,3 och 0,8 meter. 
Används bakgrundsskärmar ökas måtten till 
0,6 meter respektive 1,4 meter. Måtten gäller  
både signaler på normal höjd (underkant signal 
2,3 meter) och hög höjd (underkant signal 
4,5 meter). Figur 93 visar minsta breddmått 
utan bakgrundsskärmar. På refug blir bredd-
behovet med hinderfri bredd mellan 0,9 meter 
och 1,4 meter. Med bakgrundsskärmar ökas 
bredden till 1,2 meter respektive 2 meter. Vid 
mindre breddtillgång krävs specialanordningar.

Figur 93: Refugs bredd med hänsyn till signaler och 
korsande gångtrafik

På mittrefug med övergångsställe och/eller 
cykel passage rekommenderas lösning enligt 
figur 93. Refugens bredd bestäms ofta av  
gåendes och cyklisters behov av skydd. 

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

Refugspetsar bör avrundas med minst 0,5 meter 
radie. 

Föremål på refug ska placeras så att kraven på 
hinderfri bredd och säkerhetszon uppfylls.  
Trafiksignaler och dess placering, se gällande 
VGU.

Högeravsvängs- och högerpåsvängsfält
Användning av högeravsvängs- och högerpå-
svängskörfält beror på förekomst av gång- och 
cykeltrafik samt långsamgående trafik och 
korsningstyp. 

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

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

Övergångssträckan påbörjas vid mittradien 
Rm:s tangeringspunkt, Rt, och slutar vid Nt  
då anpassningssträckan med streckad linje  
påbörjas. Utformningen och bestämning av  
hastighetsprofil ska ske med stöd av VGU Krav 
och Råd (Trafikplatser).
• möjlig hastighet Vm, med hänsyn till tidigare 

geometri och mittradie, Rm 

• möjlig hastighet Vut, vid anpassningssträckans 
början

• möjlig hastighet Vpå, vid anpassningssträckans 
slut.

Figur 94: Högerpåsvängskörfält/parallellpåfart
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Dimensionering och utformning av höger-
påsvängskörfält kan ske enligt följande:
1.  Bestäm önskad hastighet i kanalen (vm), 

minsta radie (rm) och kanalbredd (k). Kanal-
bredden är dimensionerad för Lps. 

Tabell 14: Minsta radie Rm och kanalbredd K vid olika 
hastighet Vm

Vm Rm K

30 (km/tim) 25 m 6,0 m
30 (km/tim) 30 m 5,75 m
35 (km/tim) 40 m 5,5 m
40 (km/tim) 50 m 5,0 m
50 (km/tim) 100 m 4,5 m

Vm bestäms dessutom av utformningen före 
korsningskurvans mittradie Rm. Ska GC-trafik  
korsa påfarten i inledningssträckan bör Rm 
väljas högst 30 meter. Vid GC-överfart i signal-
reglering med oreglerad passage över höger-
svängskörfältet och signalreglerad passage över 
nästa körfält ställs krav på triangelrefugens 
utseende.

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

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

3.  Bestäm anpassningssträckans och utspets-
ningsträckans längd.

4. Bestäm körfältsbredd. 

Konstruktionen kan ske efter följande  
principer:
5. Rita en parallellinje till primärvägen på 
avståndet 3,5 meter (eller annan vald körfälts-
bredd) + linjemarkeringsbredd för primärväg = 
påsvängens körbanekant.

6. Rita parallellinjer till:
• påsvängens körbanekant på avståndet Dorto 

se figur 95–96. större mått kan behövas för 
spetsigare triangelrefug.

• sekundärvägens körbanekant på avståndet 
Dstar=Rm + ΔRm (se figur 97) för vald klotoid 
Am. Större mått kan behövas om bredare  
triangelrefug önskas.

Skärningspunkten mellan dessa parallella linjer 
är medelpunkten för mittradien Rm.

Figur 95: Samband mittradie, Rm och klotoidpara-
meter, Am
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Figur 96: Körbanekant
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Figur 97: Rita en cirkelbåge

7.  Rita en cirkelbåge med radien Rm och förbind 
denna med en klotoidbåge am med sekundär-
vägens.

Om Dstar > rm + Δr läggs en kurvbåge med en 
stor radie Rb (≈3 ggr rm). För att få en bättre  
utformning kan linjen kompletteras med klotoi-
derna Am och Ab med parametrar, under förut-
sättning att cirkelbågen med radie rm kommer 
att ha någon utsträckning i den slutliga kors-
ningskurvan. Om två kurvor kröker åt samma 
håll används den parameter på Ab som svarar 
mot den minsta radien.

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

9.  Välj en större radie och anslut vänster kör-
bane kant till primärvägens körfältslinje.

Figur 98: Välj en större radie och anslut vänster 
körbane kant

10.  Komplettera trafikön och lägg in refug om så 
behövs. Kontrollera att trafikön får erforder-
lig storlek vid signalreglering med hänsyn 
till eventuella GC-överfarter (se avsnittet 
om Trafiköar). Om styrningen eller storle-
ken inte är tillräcklig flyttas den parallella 
hjälplinjen ytterligare en bit ifrån påsvängens 
körbanekant och konstruktionen görs om 
från steg 7.

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

Figur 99: Välj lämplig cirkelbåge
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12.  Bestäm tidigaste slutpunkt för trafikön Nt 
med hänsyn till önskvärd styrning in i  
inpassningssträckan.

Figur 100: Bestäm tidigaste slutpunkt för trafikön

13.  Markera anpassningssträckans slutpunkt 
och konstruera utspetsningen mjukt.

Figur 101: Markera anpassningssträckans slutpunkt

14.  Lägg till vägren längs påsvängskörfältet och 
utjämna vägrensbredder mot primärvägen. 
Vid Rm bör vägrenen vara 0,25 meter. Väljs 
högre vägmarkeringsklass än h0,10 kan  
bredare vägren erfordras.

Figur 102: Lägg till vägren

15.  Bestäm vägmarkering. Högerpåsvängskör-
fältets högra kantlinje förlängs längs väg-
banekant fram till i höjd med den teoretiska 
kantlinjens tangentpunkt, TP, med primär-
vägen. I denna punkt bör genomgående 
primärvägskörfälts högra kantlinje byta från 
körfältslinje till kantlinje.

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

Figur 103: Högerpåsvängskörfält från sekundärväg 
utan accelerationssträcka

Vid konstruktionen behöver siktförhållandena 
studeras så att inte väntande vänstersvängande  
och/eller korsande fordon skymmer sikten från 
högerpåsvängskörfältet mot genomgående  
primärvägstrafik. 
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Figur 104: Högeravsvängskörfält

Högeravsvängskörfält
Högersvängskörfält behöver utformas så att 
inte högersvängande trafik blir siktskymmande. 
Om risk för detta finns bör körfältet utformas 
kilformigt enligt metoden nedan.

Kilformat högeravsvängskörfält 
Högeravsvängskörfältet består av inlednings-
sträcka, retardationssträcka samt övergångs-
sträcka normalt följt av stopp/väjningsregle-
ring. Körfältet kan också följas av ramp i typ F.
• Utformningen dimensioneras av vald hastig-

hetsprofil.

• Vp, avsvängningshastighet på primärväg vid 
inledningssträckans början

• Vin, hastighet vid inledningssträckans slut

• Vav, hastighet vid retardationssträckans slut, 
hastighet för Rm

• Vut, om väjning/stopp 0 km/tim

• Valt retardationssätt

Dimensionering kan ske i följande steg:
1. Välj hastighet, Vav, radie, Rm, och kanalbredd.
 
Tabell 15: Minsta radie, Rm, och kanalbredd, K, vid 
olika hastighet, Vav

Vav Rm K

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

Kanalbredden är dimensionerad för Lps. Vid 
GC-överfart i signalreglering med oreglerad 
passage över högersvängskörfältet och signal-
reglerad passage över nästa körfält ställs krav på 
triangelrefugens utseende.

Ska GC-trafik korsa påfarten på kanalsträckan 
bör Rm ≤ 30 m väljas. Detta gäller också om 
avfarten följs direkt av väjnings- eller stopp-
reglering. 

2.  Välj avfartshastigheter, Vp och Vut samt 
retardationssätt. Motorvägs- och motortrafik-
ledsavfarter ska dimensioneras för krav i 
VGU. För övriga tvåfältsvägar finns inga 
generella krav. Ju högre Vin ju mindre blir 
störningen för genomgående trafik. 

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

3.  Bestäm minsta längd på inledningssträcka, 
retardationssträcka, övergångsträcka och 
minimiradie för vald hastighetsprofil.

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

Tabell 16: Inledningssträcka och retardationssträcka + 
övergångssträcka vid väjningsplikt (Vut ≈ 0 km/tim)

VR
Inlednings-

sträcka
Retardationssträcka 

vid väjningsplikt

70 (km/tim) 60 m >60 m
90 (km/tim) 80 m >100 m

Referenshastighet 70, 90 är den gamla indel-
ningen. Interpolera fram de tal du behöver.  
Minimilängderna på retardationssträckan med-
ger inbromsning till 30 km/tim från Vin=45 km/
tim, 60 km/tim och 70 km/tim vid VR50, 70 och 
90 vid medelretardation. 
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Exempel: Bromsning från V = 100 km/tim till 
V = 40 km/tim med medelretardation ger 
210 meter – 30 meter = 180 meter. 

Vid signalreglering tillkommer krav med hän-
syn till kölängder och detektorplaceringar.

4. Välj körfältsbredd. 

Konstruktionen sker efter följande 
principer:
5.  Rita en parallellinje till primärvägens körbane-

kant på avståndet 3,5 meter (eller annan vald 
körfältsbredd) + linjemarkeringsbredd för 
primärväg = avsvängens körbanekant.

6. Rita en parallellinje till primärvägens kör-
banekant på avståndet K (kanalbredd enligt 
tabell 15) + Rm (mittradiens storlek = 25 meter) +  
0.5 meter (för att få en god utformning av bredd-
ökning) + Dsikt samt rita en parallellinje till 
sekundärvägen (eller påsvängsfältets högra 
körbanekant på sekundärvägen) på avståndet 
Dorto.

Figur 105: Dsikt för VR 90 och VR 110

Figur 106: Dorto för VR 90 och VR 110 Figur 107: Samband mellan in- och utfartshastighet 
och bromssträcka vid olika bromsbeteenden
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Skärningspunkten mellan dessa parallella linjer 
är medelpunkten för mittradien, Rm.

Figur 108: Parallellinje till sekundärvägen

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

Figur 109: Rita mittradien

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

 

Figur 110: Rita en parallellbåge

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

Figur 111: Rita en stor radie
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10.  Komplettera trafikön och lägg in refug om så 
behövs. Kontrollera att trafikön får erforder-
lig storlek vid signalreglering med hänsyn 
till eventuella GC-överfarter. Om styrningen 
eller storleken inte är tillräcklig flyttas den 
parallella hjälplinjen ytterligare en bit från 
primärvägens körbanekant och konstruktio-
nen görs om från steg 7.

Figur 112: Komplettera trafikön

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

Figur 113: Anslut korsningskurvan till sekundärvägens 
körbanekant

12.  Kontrollera att högersvängande fordon får 
god sikt mot vänstersvängande trafik från 
primärvägen. Exempelvis vid korsnings-
placering i en innerkurva. Justera Ksikt för 
att uppnå siktkrav.

13.  Bestäm erforderlig längd för inlednings-
sträcka och retardationssträcka enligt tabell 
16 och figur 114, markera dessa punkter och 
konstruera inledningssträckan mjukt, vilken 
består av en raklinje samt en stor radie, Rr. 
Trafikön slutförs genom att göra en mjuk ut-
spetsning med en radie > 150 meter samt en 
större radie och en raklinje som är parallell 
med RLb och Rr, det vill säga trafiköns sam-
mansatta kurva ska följa högeravssvängs-
körfältets högra körbanekant.

Figur 114: Bestäm erforderlig längd för inlednings-
sträcka

14.  Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet  
och utjämna vägrens-bredderna mot primär-
vägen och sekundärvägen. vägrensbredderna 
längs parallellsträckan bör vara:
• 0,25 meter vid VR 50
• 0,5 meter vid VR 70
• 1 meter vid VR 90

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

Figur 115: Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet

Till befintlig
beläggningskant

Inledningssträcka Retardationsträcka

Utspetsning
radie > 150 m

Parallell med RLb och Rr
2,5 m

Rr RLb
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16.  Bestäm vägmarkering. Primärvägens kör-
banekant ändras från s0,10n till s0,20n vid 
inledningssträckans tp fram till spärrsträckan.  
Högersvängskörfältets högra kantlinje h0,10n 
börjar vid inledningssträckans början inryckt 
motsvarande högeravsvängskörfältets väg-
rensbredd.

Figur 116: Bestäm vägmarkering

Parallellt högeravsvängskörfält
Parallellt högeravsvängskörfält består av in-
ledningssträcka, parallellsträcka eventuellt 
uppdelad i avfarts- och spärrsträcka samt över-
gångssträcka normalt följt av stopp/väjnings-
reglering. Körfältet kan också följas av ramp i 
korsningstyp F (planskild korsning).

Figur 117: Parallellt högeravsvängskörfält

Utformningen och bestämning av hastighets-
profil kan ske med stöd av VGU Krav och Råd 
(Trafikplatser).

Hastighetsprofilen bestäms av:
• Vp, avsvängningshastighet på primärväg vid 

inledningssträckans början

• Vin, hastighet vid inledningssträckans slut

• Vav, hastighet vid parallellsträckans slut

• Vm, hastighet för Rm

• Vut, om väjning/stopp 0 km/tim

• Valt retardationssätt

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

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

Tabell 17: Minsta radie Rm och kanalbredd K vid olika 
hastighet Vm

Vm Rm K

30 (km/tim) 25 m 6,0 m
30 (km/tim) 30 m 5,75 m
35 (km/tim) 40 m 5,5 m
40 (km/tim) 50 m 5,0 m
50 (km/tim) 100 m 4,5 m

Vid gång- och cykelpassage i signalreglering 
med oreglerad passage över högersvängskör-
fältet och signalreglerad passage över nästa 
körfält ställs krav på triangelrefugens utseende. 
Ska gång- och cykeltrafik korsa påfarten på  
kanalsträckan bör Rm ≤ 30 m väljas. Detta  
gäller också om avfarten följs direkt av väjnings- 
eller stoppreglering. 

2.  Välj avfartshastigheter, vp och vut samt retar-
dationssätt. För vägar som inte är motorväg 
finns inga generella krav. Ju högre Vin ju mindre 
blir störningen för genomgående trafik.
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Tabell 18: Minsta längd på inledningssträcka, parallellsträcka, övergångssträcka och minimiradie för vald hastig-
hetsprofil

VR VAV LIN LP LA LS LÖ Lin+LP+LS+LÖ

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

3.  Bestäm minsta längd på inledningssträcka, 
parallellsträcka, övergångssträcka och mini-
miradie för vald hastighetsprofil enligt tabel-
len ovan. Samband mellan in- och uthastighet 
och bromssträcka vid olika bromsbeteenden 
framgår av figur 107 på sidan 132.

4.  Bestäm körfältsbredd.  
Konstruktionen sker efter följande principer:

5.  Rita en parallellinje till primärvägens kör-
banekant på avståndet 3,5 meter (eller annan 
vald körfältsbredd) + linjemarkeringsbredd 
för primärväg = avsvängens körbanekant. 

6.  Rita en parallellinje till primärvägens körbane-
kant på avståndet K + Rm + 0,5 meter (för att 
få en god utformning av breddökning) samt 
rita en parallellinje till sekundärvägen (eller 
på svängsfältets högra körbanekant på sekun-
därvägen) på avståndet dorto enligt figur 108 
på sidan 132. Skärningspunkten mellan dessa 
parallella linjer är medelpunkten för mitt-
radien, Rm.

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

8.  Rita en parallellbåge till Rm på avstånd kanal-
bredd K fram till den skär sekundärvägens 
körbanekant. 

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

10.  Komplettera trafikön och lägg in refug om så 
behövs. Kontrollera att trafikön får erforder-
lig storlek vid signalreglering med hänsyn 
till eventuella GC-överfarter. Om styrningen 
eller storleken inte är tillräcklig flyttas den 
parallella hjälplinjen ytterligare en bit från 
primärvägens körbanekant och konstruktio-
nen görs om från steg 7.

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

Figur 118: Ansluta korsningskurvan till sekundärvägens 
körbanekant
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12.  Kontrollera att högersvängande fordon får 
god sikt mot vänstersvängande trafik från 
primärvägen.

Figur 119: Kontrollera att högersvängande fordon får 
god sikt

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

14.  Lägg till vägren utmed avsvängskörfältet och 
utjämna vägrensbredderna mot primärvägen 
och sekundärvägen.

Figur 120: Lägg till vägren

Vägrensbredderna längs parallellsträckan 
bör vara:
Vid Rm bör vägrenen vara 0,25 meter. Väljs  
högre markeringsstandard än H0,10 kan bredare 
vägren erfordras. 

15.  Bestäm vägmarkering. Spärrsträckan ls före 
triangelrefugen kan bestämmas med stöd av 
VGU Krav och Råd (Trafikplatser). Primär-
vägens körbanekant ändras från S0,10N till 
S0,20N vid inledningssträckans tp fram till 
spärrsträckan. Högersvängskörfältets högra 
kantlinje börjar vid inledningssträckans 
början inryckt motsvarande högeravsvängs-
körfältets vägrensbredd. 

Figur 121: Bestäm vägmarkering

Kort kilformat högersvängskörfält
Kilformat högeravsvängskörfält på tvåfältsväg 
följd av stopp/väjningsreglering kan utformas 
enligt figur 122 och tabell 19 nedan.

Figur 122: Kilformat högeravsvängskörfält

Tabell 19: Klotoider och radier för olika korsningsvinklar

a gon A1 Rö A2 Rm

< 90 100 150 40 40
100 100 150 40 40
120 100 200 50 50
130 100 200 50 60
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Figur 123: Korsningstyp A1. Typfordon LBn och större behöver använda motriktat körfält i sekundärvägen

Enkel okanaliserad korsning (typ A1)
Typ A1 är okanaliserad. Till- och frånfarter är 
enfältiga. Korsningen ger begränsad framkom-
lighet för stora fordon (till exempel typfordon 
LBn och större). Om dessa fordon använder det 
motriktade körfältet i sekundärvägen (utrym-
mesklass C) kan dock svängen göras i eget 
körfält på primärvägen (utrymmesklass A). 
Utformningen görs i följande steg vid raklinje, 
se figur ovan. 

1.  Bestäm läge för korsningskurvornas mittradies  
medelpunkt L1 och L2 med hänsyn till kör-
fältsbredd enligt tabell i figur 124 nedan.

2.  Konstruera korsningskurvorna. Vid höger-
sväng från primärväg bör korsningskurvan 
vid vägren bredare än 1,0 meter påbörjas 
0,25 meter (eller mer beroende på vägmar-
keringsklass) från vägbanekanten istället för 
från körbanekant.

Figur 124: Utformning av korsningskurvor

3.  Anslut vägbanekanter mjukt. Vägrenen bör 
vara 0,25 meter i korsningskurvans mittdel. 
Vid primärväg i kurva ges konstruktioner I 
avsnittet om A korsningar nedan för höger- 
respektive vänsterkurva.

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

1. Bestäm Rm (normalt 10,0 meter)

2.  Bestäm L till Rm:s medelpunkter: Sekundär-
vägens körfältsbredd 3,0 meter ger  
L1 = 14,5 meter. Primärvägens körfälts bredd 
3,75 meter ger L2 = 15,75 meter.

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

Figur 125: Hjälplinjer på avståndet L1 och L2 från  
vägarnas mittlinjer

4.  Avsätt medelpunkterna för Rm = 10. Vid väg-
ren bredare än 1,0 meter startas korsnings-
kurvan vid avsväng istället inryckt 0,25 meter 
(eller mer beroende på vägmarkeringsklass) 
från vägbanekant.

0,25 m
eller
körbanekant

Rm 10

Rm 10
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5. Rita Rm 10 och R 150.

Figur 126: Radier i korsning

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

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

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

Okanaliserad korsning (typ A) 
Typ A är okanaliserad och reglerad med höger-
regel (endast lokala vägar) eller väjningsplikt 
med eller utan stoppskyldighet för regionala 
och nationella vägar. Till- och frånfarter är 
enfältiga.

En 4-vägs A-korsning bör av trafiksäkerhetsskäl 
utformas som två förskjutna 3-vägskorsningar. 
Avståndet mellan anslutningarna bör vara minst 
50 meter för att medge s-sväng för stora ledade 
fordon.

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

I ogynnsamma fall kan därför ett väntande fordon 
vid stopp/väjningslinjen hindra ett svängande 
typfordon Lps. Om en sådan situation inte kan 
accepteras måste korsningsvinkeln ändras eller 
korsningen utformas som typ B. Korsnings-
kurvorna bör utformas enligt principerna i 
figurerna på nästa sida. 

Figur 127: Korsningstyp A
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Korsningskurvans klotoider kan ersättas med 
cirkelbågar.

Figur 128: Utformning av korsningskurva

Korsningskurvan kan konstrueras i följande 
steg:
1.  Bestäm korsningsvinkeln α mellan körbane-

kanter.

Figur 129: Bestäm korsningsvinkel α

2.  Mittkurvans radie Rmitt väljs beroende på 
korsningsvinkeln α.

Figur 130: Samband klotoidparameter Amitt och kors-
ningsvinkeln α

3.  I korsningskurvor med klotoider väljs 
klotoid parameter Amitt beroende på kors-
ningsvinkeln.

 

Figur 131: Samband klotoidparameter Amitt och kors-
ningsvinkeln α

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

Figur 132: Samband Dorto och korsningsvinkeln α

5.  För korsningskurva med klotoider beräknas 
Dstar, avståndet mellan mittkurvans medel-
punkt och svängens startriktning (körbane-
kant eller vid avsväng med vägren bredare 
än 1,0 meter inryckt 0,25 meter eller mer 
beroende på vägmarkeringsklass från väg-
banekant), beräknas enligt:

6. Dstar = Rmitt + Δ Rmitt

7.  Cirkelns inryckning Δ Rmitt illustreras i del 
”Linjeföring”, Enkel klotoid.
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8.  För korsningskurva med cirkelbågar beräknas 
Dstar enligt figur 133–134.

Figur 133: Dstar vid korsningskurva med cirkelbågar

Figur 134: Rmitt och Rb vid korsningskurva med cirkel-
bågar

9.  Välj vid korsningskurva med cirkelbågar en 
radie Rb = 2,5 · Rmitt, som tangerar Rmitt och 
körbanekant i svängens tillfart, se figur 134. 
Rslut, slutkurvans radie, bestäms be roende 
på korsningsvinkeln α enligt figur 135 för 
korsningskurva med klotoider respektive med 
cirkel bågar.

Figur 135: Samband slutradie Rslut och korsnings-
vinkeln α vid korsningskurva med klotoider

Figur 136: Samband slutradie Rslut och korsnings-
vinkeln α vid korsningskurva med cirkelbågar

10.  Bestäm vid korsningskurva med klotoider 
Aslut, slutklotoidens radie, så att dess längd 
blir 1–1,5 gånger längden av Amitt. Klotoi-
dens funktion är att ge god anslutning till 
typfordonets körspår.

Figur 137: Anpassning av korsningskurva med cirkel-
bågar vid korsningsvinkeln α i svängens frånfart
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11.  Välj vid korsningskurva med cirkelbågar en 
slutradie Rs = 1,2 · Rslut, som tangerar Rmitt 
och körbanan i frånfarten för svängen. 

Anslutande körfält måste vara minst 3,5 meter 
brett för att medge utrymmesklass A för typ-
fordon Lps. För utrymmesklass A måste vid 
smalare körfält Dorto ökas. 

Vid högerkurva blir Amitt något kortare i start-
riktningen. Om högerkurvans radie är större än 
Rslut används samma Aslut som för raklinje.  
Om högerkurvans radie däremot är mindre än 
Rslut används istället för Rslut: 

Rny = Rmitt + 0,5 · (Rp – Rmitt) där Rp = primär - 
vägsradien.

Figur 138: Korsningstyp A i högerkurva

12.  Vid vänsterkurva kompletteras startrikt-
ningen med ytterligare en klotoid Astart 
mellan startriktningens vänsterkurva Rp och 
den första klotoiden Amitt. Astart väljs så 
att dess längd blir av samma storleksordning 
som Amitts. Den kan ersättas med en lika 
lång rak linje.

Figur 139: Korsningstyp A i vänsterkurva

13.  I slutriktningen kompletteras korsnings-
kurvan med ytterligare en klotoid Aend med 
ungefär samma längd som Aslut. Denna kan 
också ersättas med raklinje av samma längd.

Kortare klotoider

Rslut eller Rny

Klotoid (Astar)
eller raklinje
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Korsning med kanalisering (typ B)
Typ B är vid landsbygdsförhållanden kanalise-
rad med trafikö i sekundärvägen och vanligen 
reglerad med väjningsplikt, med eller utan 
stoppskyldighet. Till- och frånfarter är normalt 
enfältiga. I tätort kan trafikö på primärväg före-
komma för att underlätta passage för gående 
och cyklister.

Korsningen kan utformas som 3- eller 4-vägs-
kors ning, alternativt två förskjutna 3-vägskors-
ningar. Avståndet mellan anslutningarna bör 
vara minst 50 meter för att medge s-sväng med 
stora ledande fordon. Utformningen medger 
utrymmesklass A för typfordon Lps. 

3-vägskorsning typ B kan förses med höger-
avsvängs- eller högerpåsvängskörfält till/från 
primärvägen. Av- och påsvängskörfält bör inte 
förekomma i samma korsning. 

Figur 140: Korsningstyp B.

Figur 141: Typ B med högeravsvängs- respektive högerpåsvängskörfält
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Figur 142: Utformning av korsningskurvor

Trafiköns uppgift är att hindra genande svängar, 
öka korsningens synbarhet från sekundärvägen 
och att ge gående och cyklister möjlighet att 
korsa sekundärvägen och/eller primärvägen i 
två etapper. I det senare fallet bör trafikön ut-
formas med refug. Kanaliseringen innebär dock 
en viss begränsning av stora ledande fordons 
framkomlighet. 

Trafiköns standardform har bestämts både med 
hänsyn till svängande fordons utrymmesbehov, 
(Lps)A, och synbarhet från sekundärvägen. 

Trafikön bör alltid förses med trafikledarmärke 
och kan även förses med refug. Refugens form 
och storlek beror på syftet med refugen. 

Korsningskurvorna bör utformas enligt figur 
142 ovan, som gäller när primärvägen ligger i 
innerkurva eller raklinje. 

1. Bestäm om korsningskurvan ska utgå från 
körbanekant eller inryckning 0,25 meter från 
vägbanekant.

2. Bestäm mittkurvornas radie Rm1 och Rm2 
med hänsyn till korsningsvinkeln enligt  
tabell i figur ovan.

3. Bestäm L med hänsyn till körfältsbredd och 
mittkurvans radie enligt samma tabell.

4. Bestäm längden A–C och A–D med hänsyn 
till korsningsvinkeln, se tabell nedan.

Tabell 20: Längden A-C och A-D vid olika korsnings-
vinklar

Korsnings-
vinkel 

Vinkel 
A-B-C

Avstånd 
A-C

Avstånd A-D vid 
körsfältsbredd

gon gon m 3,5 m 3,75 m
85 15 7,003 10,503 10,753
90 15 7,025 10,536 10,787
95 12 5,656 9,177 9,428
100 12 5,723 9,286 9,540
105 12 5,828 9,457 9,716
110 15 7,580 11,369 11,639
115 15 7,860 11,788 12,069
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Utformningsexempel
Exemplet avser en trevägskorsning med anslu-
tande vägar på raklinje. Korsningsvinkeln är 
100 gon. Primär- och sekundärväg är 9 meter  
breda. GC-trafik är så liten att korsningen 
dimensioneras för blandtrafik. Vägmarkerings-
klass är S0,10N. 

1.  Bestäm Rm1 och Rm2. Korsningsvinkel 
90 grader ger Rm1 = 12 m och Rm2 = 12 meter. 

2.  Bestäm L till Rm1 och Rm2 medelpunkter. 
Körfältsbredd 3,75 meter och Rm1 = Rm2 = 
12 meter ger L Rm1 = LRm2= 18,5 meter. 

3.  Rita hjälplinjer på avståndet L Rm1 och 
LRm2 från vägarnas mittlinjer och parallellt 
med dessa. Vid högersväng från primärväg 
bör korsningskurvan vid vägren bredare än 
1,0 meter påbörjas 0,25 meter (eller mer be-
roende på vägmarkeringsklass) från vägbane-
kanten istället för från körbanekant. Motsva-
rande korrektion görs för hjälplinjeplacering.

Figur 143: Rita hjälplinjer

4.  Rita Rm1 och A12 från primärvägen mot  
sekundärvägen. 

5.  Rita Rm1, A12 och R150 vidare till sekundär-
vägen.

Figur 144: Rita Rm1, A12 och R150

6.  Avsätt sträckan A–B = 30 m på sekundär-
vägens mittlinje från skärningspunkten med 
primärvägens mittlinje. OBS! Om korsningen  
även är kanaliserad i primärvägen gäller 
istället skärningspunkten med det närmaste 
genomgående körfältets vänstra kant. 

7.  Bestäm avståndet A–C. Korsningsvinkel 
100 gon ger avståndet A–C = 5,72 meter. 

8. Rita hjälplinje B–C.

9.  Bestäm den minsta körfältsbredden i tillfarten. 
I detta exempel 3,75 meter.
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10.  Rita hjälplinje D–E 3,75 meter från linje B–C 
och parallell med denna.

Figur 145: Rita hjälplinje D–E

11.  Rita Rm2, A 12 och R150 från sekundärvägen 
mot primärvägen. Något av kurvelementen 
ska tangera hjälplinje D–E.

Figur 146: Rita Rm2, A12 och R150 från sekundärvägen 
mot primärvägen

12.  Rita Rm2, A 12 och R 150 vidare till primär-
vägen. 

13.  Rita hjälplinje H–I 2,0 m från primärvägens 
mittlinje och parallell med denna. OBS! Om 
korsningen även är kanaliserad i primärvägen 
gäller istället det närmaste genomgående 
körfältets vänstra kant. 

14.  Rita en hjälplinje med radie 10 meter som 
tangerar linje B–C och H–I. 

15.  Rita en hjälplinje G–F 7,5 meter från 
primärv ägens mittlinje och parallell med 
denna. OBS! Om korsningen är kanaliserad 
i primärvägen gäller istället det närmaste 
genom gående körfältets vänstra kant.

Figur 147: Rita en hjälplinje G–F
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16.  Rita trafiköns begränsningslinjer. Mot till-
farten följer trafikön hjälplinjen med radie 
10,0 meter fram till linje F–G. I frånfarten 
avrundas trafikön med radie 15,0 meter mot 
linjen B–G–F. Mellan sekundärvägens mitt-
linje och linje B–C avrundas trafikön med 
lämplig radie.

Figur 148: Rita trafiköns begränsningslinjer

17.  Om trafikön ska innehålla en refug får ingen 
del ligga närmare trafiköns begränsnings-
linjer än 0,4 meter. Refugspetsar avrundas 
med minst R = 0,5 meter. 

18.  Anslut primär- och sekundärvägens väg-
banekanter. I korsningskurvorna behöver 
vägrenarna inte vara bredare än 0,25 meter. 
Utjämning mellan olika vägrensbredder 
utförs mjukt och med radier som motsvarar 
körbanekanternas radier. 

19.  Rita vägmarkeringar och ange deras lägen 
I förhållande till den geometriska måttsätt-
ningen. 

20.  Ange lämpliga lägen för vägmärken med 
hänsyn till det minsta siktområdet.

Korsning med kanalisering och vänster-
svängskörfält (typ C) samt ögla
Korsningstyp C har ett särskilt körfält för vän-
stersvängande och är kanaliserad med trafiköar 
i primärvägen. Korsningen är vanligen kom-
binerad med en kanalisering i sekundärvägen. 
Till- och frånfarter är normalt enfältiga, utom 
för tillfart med särskilt körfält för vänster-
svängande från primärvägen. Korsningen bör 
alltid regleras med väjningsplikt med eller utan 
stoppskyldighet.

Figur 149: Korsning typ C med högeravsvängs- eller 
högerpåsvängskörfält

Den vanligaste varianten redovisas inte, den har 
mitträcke. 

Korsningen bör utformas som 3-vägskorsning 
eller som två förskjutna 3-vägskorsningar. 

Typ C kan förses med högeravsvängskörfält 
från primärvägen. Den kan också förses med 
högerpåsvängskörfält från sekundärvägen. I 
VGU 2015 finns rekommendationer när det bör 
användas. 

Korsningen bör utformas med hjälp av huvud-
måtten enligt figur nedan. 

Figur 150: Typ C med huvudmått och konstruktions-
linjer för körbanekanter

Högeravsvängs-

körfält

Högerpåsvängs-
körfält
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Figur 151: Exempel på kanalisering

Utformningsexempel
1.  Bestäm och avsätt den bredaste sektionens 

bredd, b, och dess längd, Lkö, i korsningen. 
Bredaste sektion är: B = V1 + K1 + K2 + T + 
K3 + V2 V1, V2 = bredd för vägrenar genom 
korsningen. K1, K2, K3 = körfältsbredder T = 
trafiköns bredd (ska ej ingå i körfältsbredder). 

2.  Bestäm erforderlig breddökning, Äb, och 
breddökningssträcka, Läb. Breddökningen är: 
ΔB = B – B0 B = bredaste sektion enligt steg 
1 B0 = sektionsbredd utanför korsningsom-
rådet Breddökningssträckans, LΔB, minimi-
längd beräknas enligt principerna sidoför-
flyttning och är beroende av:  
• referenshastighet VR 
• kurva eller raklinje 
• ensidig eller dubbelsidig breddökning

3.  Utforma genomgående körfältskanter med 
mjuk linjeföring och konstanta bredder. Rita 
trafiköar och korsningskurvor. 

4.   Bestäm minsta kanalbredd för enfältiga sektio-
ner (räknat från trafikölinjens körfältssida). 
Kanalbredd-körfältsbredd ska ingå i vägren. 

5.  Utspetsa skillnad i vägren för korsningsom-
rådet enligt steg 4 och för sektionen utanför 
korsningsområdet mjukt. 

6.  Rita upp vägmarkeringar och fastlägg lämpliga 
lägen för vägmärken. 

Primärvägen bör ligga i horisontalkurva för att 
vägbanebreddningen ska kunna utformas på ett 
estetiskt tilltalande sätt. Kontrakurvor kan då 
undvikas i de genomgående körfältens linje-
föring. 

Primärvägens tvärfall bestäms av horisontell 
linjeföring för genomgående körfält. Vid bredd-
ning på raklinje bör väljas radier, minst 500 me-
ter vid VR70 och minst 1 000 meter vid VR90, 
för att kunna ha dubbelsidigt tvärfall, se vidare 
VGU Krav och Råd. 

Genomgående körfält i primärvägen bör utfor-
mas med oförändrad bredd och var för sig med 
mjuklinjeföring. 

Kanalbredd bestäms av möjligheten att passera 
andra fordon längs kanaliserade avsnitt i kors-
ningen. För att en buss/lastbil ska kunna passera 
en cyklist behövs 4,5–5,0 meter och för att en 
personbil ska kunna passera ett långsamgående  
fordon behövs 4,5–5,5 meter. Breda kanaler 
bör undvikas. De ökar korsningens yta och gör 
korsningen svår att överblicka för svängande 
och korsande fordon. 

Vägrenars bredd bestäms av kanalbredd, genom-
gående körfälts bredd, vägmarkeringsklass och 
separeringsform.  
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Trafiköarna bör utföras som spärrområden.  
Minimibredd T är vid normal utformning 
0,1 meter, 0,2 meter eller 0,4 meter. Utform-
ningen ska styra genomgående trafik till genom-
gående körfält och ge god ledning och bekvämt 
körsätt för vänstersvängande trafik. 

Eventuell refug bör göras kort. Refuger är nöd-
vändiga om korsande GC-trafikanter behöver 
väntutrymme, se avsnitt Trafiköar på sidan 126. 

Vänstersvängskörfält bör vara minst 3,5 meter 
brett. Vid små svängande flöden med få breda 
fordon kan bredden minskas till 3,0 meter.

Figur 152: Vänstersvängskörfält

Körfältets längd (Lv) indelas i ett fordons-
magasin (Lkö) och en inledningssträcka (Lin), 
se figur ovan. 

Magasinet bör vara minst 30 meter och helst 
50 meter långt för att ge plats för minst ett res-
pektive två typfordon Lps eller större. Förväntas 
köbildning kan magasinslängden bedömas med 
CAPCAL, eller enligt figur för VR50, VR70 och 
VR90. Antal fordon i kö i diagrammen avser 
10 procent sannolikhet för att en kö bildas som 
är större än den som diagrammet ger, det vill 
säga under 10 procent av tiden är kölängden 
längre. 

Figur 153: Max antal fordon i kö vid VR50 som över-
skrids med 10 procent sannolikhet

Figur 154: Max antal fordon i kö vid VR90 som över-
skrids med 10 procent sannolikhet

Figur 155: Max antal fordon i kö vid VR70 som över-
skrids med 10 procent sannolikhet

Magasinets längd i meter ska beräknas med 
hänsyn till trafiksammansättning under dimen-
sionerande timme. Dock bör vid landsbygds-
förhållanden alltid fordon 1 och 2 antas vara 
24 meter. 30 meter är normalt för att inrymma 
Lps + Pb. Eventuellt kan med höga Lb-flöden 
det vara aktuellt med 50 meter långt VSV-fält.

En personbil behöver 7,5 meter, en lastbil utan 
släp 12,5 meter, dragbil med påhängsvagn 
16,5 meter och med släpvagn 24,5 meter.
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Exempel
Qö = 600, Qu =200 fordon/tim och VR90. 
Diagrammet ger en kö om knappt 2 fordon. 
Maga sinet bör alltså göras 2 · 24,5 meter = cirka 
50 meter långt.
 
Inledningssträckan behöver vara minst 40 meter 
för att typfordon Lps eller större ska kunna följa 
en mjuk utformning med låg hastighet. 

Fordon som ska svänga bromsar i genomgående 
körfält och kan särskilt vid smala kanaler hindra 
dem som kör rakt fram. För att minska störningen 
kan vänstersvängsfältet förlängas utöver vad 
Lkö och Lin kräver så att hastighetsskillnaden 
mellan vänstersvängande och genom gående for-
donsströmmar i genomgående körfält minskar. 

Figuren nedan kan användas både för att be-
stämma bromssträckans längd från en given 
hastighet och för att bedöma hastighetsskillna-
der för en given längd, till exempel Lkö + Lin.

Figur 156: Bestämning av bromssträckans längd

Exempel
Med minimilängder för Lkö och Lin blir Lv = 30 
+ 40 = 70 meter. Detta medger drygt 55 km/tim 
vid starten av vänstersvängskörfältets inled-
ningssträcka vid mjuk inbromsning för person-
bil och cirka 70 km/tim vid medelinbromsning. 

Utformningsexempel
Exemplet avser en 3-vägskorsning vid VR90 
med trafiköar utan refuger och med anslutande 
vägar på raklinje. Korsningsvinkel är 100 gon. 
Primär och sekundärväg är båda 9 meter breda. 
Markeringsklass är S0,10N. Breddökning utförs 
symmetriskt. Sannolikt ovanligt att sådana 
byggs idag. Lämpligare med VR80 och refuger 
på grund av gångpassage et cetera. 

Konstruktionen kan ske i följande steg: 
1.  Bestäm korsningens bredaste sektion exklusive 

vägrenar. Med genomgående körfält 3,75 meter, 
minimimått vid vägmarkeringsklass S0,10N 
på trafikön 0,3 m och vänstersvängskörfält 
3,5 meter blir den totala bredden 2 · 3,75 + 3,5 
+ 0,3 = 11,3 m. 

2.  Avsätt sektionen enligt steg 1 där vänster-
svängskörfältet börjar, det vill säga vid den 
punkt där stödlinjen E–D (enligt konstruk-
tion av en B-korsning) skär primärvägen.

3.  Bestäm vänstersvängskörfältets längd. Om 
ingen hänsyn behöver tas till köbildning bör 
längden vara minst 30 meter. Avsätt sektionen 
enligt steg 1) vid fältets slut. 

4.  Bestäm breddökningens storlek/utsträckning. 
Bredaste sektion = 11,3 meter, typsektionens 
körbana = 7,5 meter och symmetriskt läge 
ger breddökning (11,3–7,5) / 2 = 1,9 meter. 
Breddökningssträcka vid VR70 blir då cirka  
100 meter (kan bestämmas enligt VGU krav, 
Linjeföring).

Figur 157: Bestäm breddökningens storlek/utsträckning.
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5.  Rita R = 1 000 m med TP vid bredd öknings-
sträckornas början.

6.  Rita med till exempel R=2 000 m genom 
korsningen och genom de punkter som anger 
sektionen enligt steg 3 och 7. OBS! Denna 
konstruktion innebär att vänstersvängskör-
fältet kommer att få varierande bredd. Det 
ger en jämnare linjeföring med medför även 
viss överbredd.

Figur 158: Rita med till exempel R=2 000 m genom 
korsningen

7.  Rita tangenter mellan R=1 000 m och  
R=2 000 m.

Figur 159: Rita tangenter

8.  Rita de genomgående körfältens vänstra  
kanter parallellt med de högra.

9.  Rita trafikön med vänstersvängskörfältet. 
Trafikön börjar vid punkt D enligt steg 7.  
Inledningssträckan bör vara minst 40 m lång 
och utformas mjukt, cirka R = 100 m – RL – R 
= 100  m. 

10.  Rita den motstående trafikön. I en trevägs-
korsning börjar den cirka 8 meter från 
sekundärvägens mittlinje. Trafikön kan 
avrundas med cirka R = 100 m. Kontrollera 
att trafikön ger god styrning både för genom-
gående och vänstersvängande trafik.

Figur 160: Rita den motstående trafikön

11.  Rita korsningskurvor och trafikö i sekundär-
vägen, se utformning av B korsning.

12.  Bestäm och avsätt minsta önskade kanal-
bredden i enfältiga sektioner längs trafikön I 
primärvägen. Skillnaden mellan kanalbredd 
och körfältsbredd utgör vägren. 

13.  Rita vägkanter och vägrenar genom kors-
ningen så att erforderlig kanalbredd tillgodo-
ses.

I korsningens centrala del kan vägrenen göras 
smalare än i de enfältiga delarna, med hänsyn 
till en estetiskt tilltalande linjeföring kan väg-
rensbredden hållas konstant. Hänsyn ska också 
tas till eventuell gång- och cykeltrafik.

14.  Rita vägmarkeringar och ange deras lägen 
i förhållande till den geometriska måttsätt-
ningen.

15.  Ange lämpliga lägen för vägmärken med 
hänsyn till det minsta siktområdet.
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Figur 161: Exempel på körspår för typfordon Lps vid körning i ögla
Vänster: R8 för dragbil
Mitten: R10 för dragbil
Höger: R10 för dragbil, viss bromssträcka

Dragbil
Dragbil Dragbil

R30 R30 R30
R10R10

R850 50  30

Skala:
0 5 10 15 20 25 m Skala:

0 5 10 15 20 25 m Skala:

0 5 10 15 20 25 m

Ögla
Vänstersväng via ögla används på mötesfri väg 
och i undantagsfall på tvåfältsväg. Öglan utfor-
mas enligt körareor för valt dimensionerande 
fordon. Före korsningen behövs en särskild 
orienteringstavla, som beskriver avsett körsätt 
samt högervisande vägvisare vid korsningen.

Figuren ovan redovisar några exempel på kör-
spår för typfordon Lps vid körning i ögla.

För utformningen gäller att:
• dragbilen ska stå nära vinkelrät mot primär-

vägen i öglans korsningspunkt för att få goda 
siktförhållanden

• körvidden ska vara mindre än 5 meter vid 
öglans början 

• ”avkörningsvinkeln” ska vara mindre än 
50 grader

Figuren ovan till vänster ger en minimiutform-
ning med R8 för dragbilen. Svepet för fordonet i  
denna utformning avslutas inte förrän i från-
farten.

Figuren ovan i mitten ger en minimiutformning 
med R10 för dragbilen. Svepet är här i princip 
av slutat före frånfarten. 

Figur ovan till höger ger en utformning med 
R10 för dragbilen, något bättre avkörnings-
vinkel (30 grader) och medger också en viss 
”bromssträcka” i öglan.
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Korsning med dropprefug 
Korsning med dropprefug utgör alternativ till 
A-, B- och C-korsning på sekundärvägen i ”van-
lig” ruterkorsning. Korsningstypen kan också 
komma till användning i exempelvis en gatu-
korsning där man i en riktning vill hindra trafik 
att gå rakt fram. 

I trafikplats med halvt klöverblad kan på samma 
sätt cirkulationsplats anordnas på motsvarande 
plats som där droppen finns. 

I befintliga ruterkorsningar är droppen en 
lämplig åtgärd då problem föreligger med 
säker het och/eller kapacitet i rampernas anslut-
ning till sekundärvägen.

Droppe har nackdelen att sekundärvägens 
genomgående trafik måste minska sin hastighet 
genom korsningen med ökande fördröjningar 
och ibland högre emissionsnivåer som följd. Å 
andra sidan innebär droppen en stor fördel ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Främst skadeföljden 
är sannolikt väsentligt lägre jämfört med kors-
ningstyperna A–C. I sekundärvägskorsningarna 
inträffar ju merparten av de olyckor som sker i 
trafikplatser. 

Utformningen består av ett huvudmått näm-
ligen förhållandet mellan längd och bredd på 
droppen, L / (2 · R)-måttet. Detta mått bör vara 
cirka 2 för att ge en hastighetsdämpning enligt 
villkoret R1 ≤ R2 ≤ R3.

Figur 162: Dropprefugens utformningskriterie  
L / (2 · R) = cirka 2

R3 = 100 m ger hastigheter kring V = 50 km/tim 
och R3 = 50 m kring V = 30 km/tim. Bivillkoret 
är att dimensionerande fordon ska ha erforder-
ligt utrymme.

Figur 163: Droppens geometriska utformning för att ge 
en god hastighetsprofil, R1 ≤ R2 ≤ R3

Små radier på droppen, R < 11, meter bör endast 
användas vid utrymmesbrist. Detta erfordrar 
normalt att droppen ges en överkörbar yta, se 
figur 164. Den överkörningsbara delen ges sam-
ma utformning som vanliga cirkulationsplatser.

Figur 164: Exempel på överkörningsbar del av droppen
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För att främja siktförhållandena i droppen bör 
fordonen på huvudvägens avfartsramp före an-
slutningen komma upp i samma höjdnivå som 
droppkorsningen. Broräcket bör utformas så att 
sikten mot sekundärvägen ej försämras. 

För att göra trafikanterna på sekundärvägen 
uppmärksamma på korsningen måste siktlinjen 
genom droppkorsningen brytas. Detta görs på 
samma sätt som för cirkulationsplats. 

Tvärfall anordnas på samma sätt som för cirku-
lationsplats. 

Vid droppe bör stor omsorg ägnas åt vägvisning 
så att den trafik som kommer från huvudvägens  
avfartsramp och ska svänga till vänster på 
sekundärvägen inte blir vilseledd, se figur 165. 
Droppen bör regleras från två håll med väjnings-
plikt som vid en cirkulationsplats, men får ej 
förses med märket D3 cirkulationstrafik. För att 
minska risken för att trafikanter ska svänga till 
vänster vid rampanslutning bör dropprefugen 
förses med märket D1-2 Påbjuden körriktning 
höger. 

Vägmarkering utförs på samma sätt som för 
cirkulationsplats.

Figur 165: Vägmärken och vägvisningen i droppe

Drift och underhåll försvåras ej av en dropp-
utformning. Utformningen gör att både snö-
röjning och gatusopning fungerar bra.

De två typlösningar för GC-trafik som finns är 
antingen separat GC-bana eller cykelbana som 
leds in på körbana samt separat gångbana. Vid 
låga gång- och cykelflöden behövs ingen särskild 
GC-anordning.

Se även GC-lösningar för cirkulationsplatser.

Figur 166: Två GC-lösningar för droppe. Till vänster separerad lösning och till höger leds cykeltrafik in på vägbanan 
genom droppkorsningen
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Konstruktionsgång för droppkorsning vid 
trafikplats av rutertyp:
1.  Cirkelbågarna som utgör dropprefugens 

”cirkulationsdel” bör placeras så att hela 
dropprefugen får plats utanför brobananför 
att undvika en onödigt bred brobana. Cirku-
lationens mittpunkt (för Ry och Ri) placeras 
där sekundärvägens mittlinje korsar förläng-
ningen av rampernas vänstra körbanekanter (i 
färdriktningen). Rita en cirkel med radien Ry, 
streckade linjen i figuren, och placera denna 
cirkel i korsningen så att den upptar lika stora 
utrymmen i varje kvadrant. Avfartsrampen 
och påfartsrampen placeras så att centrum-
linjen för cirkeln tangerar den vänstra sidan. 
Huvudvägens avfartsramp utformas lämp-
ligen med en vänsteravböjning för att åstad-
komma en hastighetsdämpning. I övrigt bör 
droppens cirkulation placeras så att cirkeln 
med radien Ry upptar ungefär lika utrymme 
inom varje kvadrat.

Figur 167: Dropprefugens och cirkulationens placering

2.  Utformningen av dropprefugen görs genom  
att en kontrakurva med en radie som är 
5 gånger så stor som dropprefugens radie 
placeras så att den tangerar dropprefugens 
cirkelbåge samt sekundärvägens mittlinje 
eller kanten på mittrefugen, om sådan finnes. 
Förhållande L / (2 · R) ska vara cirka 2.

Figur 168: Utformning av dropprefug med elementen  
R och 5 · R

3.  För utformning av körbanekant utmed en 
dropprefug sker uppritningen av körspår i 
körspårsprogram VU PC 2 eller motsvarande 
mjukvara. I figuren har körspåret placerats så 
att det dimensionerande fordonet färdas så 
nära dropprefugen som möjligt. Yttre kör-
banekanten utformas sedan utefter körspåret, 
efter det att körmån och eventuellt kant-
stenstillägg adderats till erforderlig körfälts-
bredd på motsvarande sätt som för cirkula-
tionsplatser.

Figur 169: Körspåret som körbanans yttre kant utformas 
efter

Påfartsramp

Sekundärväg

Avfartsramp
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4.  Utformning av korsningskurvorna i droppens 
till- och frånfarter. Detta görs enligt som för 
cirkulationsplatser. Om inte sekundärvägens  
respektive huvudvägens avfartsramp får 
tillräcklig hastighetsdämpning på grund 
av möjligt körspår och vägarnas profil görs 
droppens tillfarter vänsteravböjda. 

5.  Utformning av rampernas vänstra körbane-
kanter. Utformningen av rampernas vänstra 
körbanekanter i körriktningen görs genom att 
utforma dessa på samma sätt som en trafikö i 
en vanlig cirkulationsplats. Tillfartens bredd 
och anpassning till dimensionerande fordon 
blir då den rätta.

Enskilda anslutningar
Enskilda anslutningar är indelade i följande 
typer, se även VGU. 
• Typ A1. Anslutning med ÅDT-DIM > 100

• Typ A2. Anslutning av ägoväg för traktortrafik

• Typ A3. Anslutning till högst fem tomter för 
enstaka större fordon som exempelvis sopbil 
och slamsugningsbil.

• Typ A4. Anslutning till mer än fem bostads-
fastigheter och med ÅDT-DIM < 100.

• Typ A5. Anslutning med utrymmeskrävande 
fordon, till exempel skogsbilväg. 

• Typ A utformas som vanlig korsning.

Typ A2, A3 och A4
Anslutningstyperna bör detaljutformas enligt 
figur 170 och tabell 21.

Figur 170: Enskild anslutning typ A2, A3 och A4

Tabell 21: Utformning av anslutningstyp A2, A3 och A4

Radie/
bredd typ A2 typ A3 typ A4

R (m) 4 4 10
K (m) 6,0 3,5 ≥ 3,5

Vatten ska ej rinna ut på allmän väg. Anslut-
ningen bör beläggas minst 5 meter in från den 
allmänna vägen, om denna är belagd, för att 
förhindra att grus med mera dras in på den 
allmänna vägen. Vid anslutning av virkesavlägg 
(det vill säga en kort vägstump vid vilken virke 
omlastas från traktor till bil) till allmän väg med 
VR ≤ 70 och ÅDT-0 < 500 bör en utformning 
enligt figur 171 användas.

Figur 171: Utformning av virkesavlägg
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Typ A5
Utformning enligt figur 172 bör användas om 
den allmänna vägen är 4,0 meter eller bredare.  
Vid smalare allmän väg bör Skogsstyrelsens an-
visningar tillämpas.

Figur 172: Utformning av anslutningstyp A5, se även 
tabell 22

Tabell 22: Utformning av anslutningstyp A5, se även 
figur 172

Anslutningsvinkel (gon)
Mått (m) 80 90 100 110 120

A 27 28 29,5 31,5 34
B 27 28,5 30 32 34,5
C 34,5 32 30 28,5 27
D 6,4 7 8,4 9,6 27
E 13,4 11 8,4 7,5 11,6
F 24,2 21 18,5 16,7 15

Vatten ska ej rinna ut på allmän väg. Anslut-
ningen bör beläggas minst 1 meter in från den 
allmänna vägen, om denna är belagd, för att 
förhindra att grus med mera. dras in på den 
allmänna vägen. Lutar anslutningen mot den 
allmänna vägen bör beläggningen vara 10 meter.
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Cykeltrafik
Nationella mål för cykling 
Trafikverket har inom arbetet med Målbild 
2030 formulerat följande mål för år 2030: 
•  Andelen färdsträcka med gång, cykel eller 

kollektivtrafik ska vara minst 25 procent år 
2025. (Det finns inget mål för 2030 på natio-
nell nivå.)

Trafikverket har inom arbetet med Målbild 
2030 formulerat följande utblick mot år 2050: 
•  Det ska gå att smidigt, tryggt och säkert ta sig 

till alla målpunkter med gång och cykel året 
runt. 

Målet för aktiv mobilitet (resande) baserar sig 
på det nationella mål som beslutades av Rege-
ringen våren 2018; ”att minst 25 procent av alla 
persontransporter ska ske med gång-, cykel- 
och kollektivtrafik år 2025”, utryckt i person-
kilometer. I delmål 11.2 för Agenda 2030 är en 
del att tillhandahålla tillgång till säkra trans-
portsystem för alla och att trafiksäkerheten ska 
förbättras med särskilt fokus på behoven av 
vissa utsatta grupper inte minst barn och äldre.

Cykelns roll i transportsystemet
Det behövs ett nytt synsätt på cykling och ett 
sätt att åstadkomma detta är att vara tydlig med 
att cykeln är ett eget färdsätt, som inte ska be-
handlas på samma sätt som fotgängare och inte 
heller som motorfordonstrafik. 

Med cykeln som ett eget färdsätt innebär det att 
regler, infrastruktur, trafikplanering och trafik-
styrning behöver ta utgångspunkt från detta 
förhållande och exempelvis beakta de olika be-
hov och förutsättningar fotgängare, mopedister 
respektive cyklister har. Även om fokus för 
 investeringar för ökad cykling finns i våra tät-
orter, så finns det även behov av åtgärder  
utanför och mellan tätorter som är angelägna.  
I det sammanhanget finns det en särskild 
problematik utifrån den snabba utveckling 
som skett mot mötesfri landsväg (2+1 vägar). 
Cykelfrågorna har i den utvecklingen inte alltid 
kunnat hanterats på ett bra sätt, vilket innebär 
att det uppstått brister eftersom många sträckor 
med mötesfri landsväg inte är trygg och säker 
att cykla på trots att det är tillåtet. 

Cykling behöver knytas till andra färdsätt 
Resenärer ställer allt högre krav på att se resan 
i sin helhet det vill säga dörr till dörr som ska 
fungera trots en användning av olika färdsätt. 
Kraven innebär att exempelvis cykel och kollek-
tivtrafik behöver knytas samman bland annat 
genom goda och säkra parkeringsmöjligheter 
för cyklar och i vissa fall med att även kunna ta 
med sig cykeln på tåget eller bussen. Krav ställs 
även på tillgängliga och säkra förbindelser till 
och från hållplatser för oskyddade trafikanter 
samt en väl fungerande trafikinformation. 

Regelverket för cykelväg 
En cykelväg är i juridisk mening endera en 
allmän väg, en gata eller en enskild väg som är 
särskilt avsedd förcykeltrafik. Detta manifes-
teras genom särskilda trafikföreskrifter och 
utmärkning enligt vägmärkesförordningen 
(2007:90). Följden av att en del av allmän väg är 
en cykelväg är att även cykelvägen omfattas av 
klara och tydliga regler, i olika avseenden. Väg-
hållarens ansvar för drift och underhåll regleras 
i väglagen (1971:948). Väghållningsmyndigheten 
kan styra användningen av vägområdet genom 
den myndighetsutövning som regelverken ger 
utrymme för (till exempel 43–45 §§ väglagen). 
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Lagstiftaren har tillskapat vägrätt för väghålla-
rens behov av att nyttja mark för allmänna 
vägar. Vägrätt är en unik nyttjanderätt och ger 
mer långtgående befogenheter och trygghet 
än någon annan nyttjanderätt. Det finns därför 
inget skäl för väghållaren att träffa avtal om 
någon annan form av nyttjanderätt i de fall det 
är möjligt att erhålla vägrätt. Om Trafikverket 
ändå skulle göra det skulle det innebära att det 
inte blir någon allmän väg på dessa avsnitt. Det 
skulle innebära att Trafikverket bygger en en-
skild väg med allmänna medel. 

Enligt lag om vägtrafikdefinitioner, 2§ (2001:559), 
är cykel ett fordon vilket innebär att cykelväg 
även är avsedd för trafik med fordon. Väghålla-
ren har därmed ett ansvar för att cykelvägen 
regleras på ett säkert sätt. Av den anledningen 
är det viktigt att väghållaren har klart för sig  
vilken typ av väg (allmän, enskild eller gata) 
som cykelvägen utgör. Såväl mandatet att med-

dela föreskrifter med stöd av trafikförordningen 
som ”utmärkningsansvaret” enligt vägmärkes-
förordningen varierar nämligen mellan de olika 
”vägtyperna”. Utan att gå in på detaljer kan man 
sammanfatta det hela med att det för Trafikver-
kets del även av denna anledning är viktigt att 
myndigheten bara bygger cykelvägar i form av 
allmänna vägar. Trafikverkets möjligheter att 
påverka trafikregleringen/ reglera trafiken blir i 
andra fall oklara. 

I 2 kap. 19 § lag om byggande av järnväg finns en 
möjlighet att parallellt både ta fram och pröva 
en vägrespektive järnvägsplan, vilket innebär 
att den serviceväg som byggs med stöd av järn-
vägsplanen samtidigt skulle kunna fastställas 
som ”allmän cykelväg” i vägplanen (om det nu 
gick att fastställa allmänna vägar avsedda enbart 
för cykeltrafik, vilket inte är möjligt med dagens 
regelverk). 
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I 2 kap. 19 lag om byggande av järnväg finns 
även en möjlighet att i en ”ren” järnvägsplan 
reglera även byggande av allmän väg. Förutsätt-
ningen är dock att den allmänna vägen behövs 
på grund av det järnvägsprojekt” som järnvägs-
planen avser reglera. Och så är det ju inte med 
en cykel väg – bygger Trafikverket en järnväg 
uppstår inte med automatik ett behov av en 
parallell cykelväg. 

Väglagens regler om vägrätt är i praktiken de 
enda som kan tillförsäkra staten en permanent 
rätt till den mark som behövs för en cykelväg. 
En planeringsprocess enligt väglagen är dess-
utom den enda möjligheten att ge medborgarna  
den demokratiska rätten att påverka. Det be-
tyder att det i praktiken är omöjligt att först  
anlägga en så kallad tillfällig byggväg för en 
järnväg med stöd av en järnvägsplan, och sen 
nyttja den som cykelväg med stöd av en nytt-
jande rätt – även om fastighetsägaren skulle 
samtycka. 

Väglagen och det funktionella  
sambandet 
Det framgår av väglagen att en allmän väg ska 
vara till för allmän samfärdsel. Med allmän 
samfärdsel har historiskt sett alltid avsetts i 
första hand motortrafiken, eftersom det var den 
typen av trafik som kunde sägas vara ”inter-
regional”. Gång- och cykeltrafik ansågs däremot 
vara av främst lokalt intresse. Cykelvägen bör 
ligga nära vägen, vilket senare (i förarbetena till 
1971 års väglag) utmynnat i ett resonemang om 
krav på ett funktionellt samband mellan en väg 
och en cykelväg. 

Det krävs idag ett funktionellt samband med en 
allmän väg, för att Trafikverket ska kunna bygga 
en cykelväg. Utan det funktionella sambandet är 
inte kravet på allmän samfärdseluppfyllt. Väg-
lagen ger inte utrymme för att bygga ”fristående” 
gång- och cykelvägar, en gång och cykelväg är ett 
”tillbehör”, en väganordning, till en allmän väg. 
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Idag saknas det en tydlig definition av begreppet/ 
det funktionella sambandet. Trafikverkets 
tolkning av det funktionella sambandet inne -
bär att myndigheten saknar mandat att bygga 
cykel vägar utan koppling till allmänna vägar. 
Trafik verket har heller inget anslag för drift 
och underhåll av andra typer av ”cykelvägar”. I 
tidigare uppdrag har Trafikverket gett förslag 
till hur en eventuell förändring av tolkningen av 
funktionellt samband skulle kunna hanteras. 

Dessa är:
1. Uppfattningen att en cykelväg måste ha ett 

funktionellt samband med en allmän väg har 
inte kommit till uttryck i lagstiftningen, utan 
i förarbetsuttalanden om begreppet allmän 
samfärdsel. Därmed borde det räcka med att 
regering och riksdag på något sätt uttrycker  
att man idag kan tolka begreppet allmän 
samfärdsel annorlunda, för att Trafikverket/ 
kommunerna ska kunna frångå den tidigare 
uppfattningen. Exempelvis skulle en sådan 
uppfattning kunna komma till uttryck i en 
kommande infrastrukturproposition.

2. Alternativt skulle man i väglagen kunna 
förtydliga begreppet allmän samfärdsel, så 
att det framgår direkt av lagen att en allmän 
väg kan tillgodose ”endast” cykel- och/eller 
gångtrafik.

Planering av cykelstråk 
Regionerna och Trafikverket regionalt har båda 
en roll att analysera behoven i regionen och 
möjligheterna för kommunövergripande cykel-
förbindelser på ett sätt som kommunerna av 
naturliga skäl inte kan. Behovet av infrastruktur 
för pendling eller fritidscykling och cykelturism 
slutar inte vid en kommungräns. Cykelleder 
byggs dock ofta ut några kilometer från kommu-
nernas tätorter och ofta kvarstår luckor mellan 
orterna, särskilt över kommungränser. Längre 
cykelrutter med potential för cykelturism eller 
arbetspendling sträcker sig ofta över flera kom-
muner, där det ofta finns ett funktionellt behov 
mellan orter över kommungränserna. Detta 
kräver tydlig samordning mellan alla kommuner 
längs rutten och i dessa kommunövergripande  
frågor kan både regionen och Trafikverket 
regio nalt spela en central och samordnande roll. 
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Sammanställning av nuläget 
Regionerna ansvarar för att ta fram länsplanen 
för regional transportinfrastruktur och flera 
regioner har även tagit fram en regional cykel-
plan. Med stöd av detta underlag kan en priori-
tering av åtgärder inom cykelinfrastruktur tas 
fram inom respektive region. Regionerna har 
i detta arbete en nära dialog med bland annat 
Trafikverksregionen och Trafikverket behöver 
därför i rollen som väghållare bilda sig en egen 
uppfattning om vilka behov av åtgärder som 
finns längs det statliga vägnätet. En del i detta 
är att skaffa sig en bra bild över den befintliga 
cykelinfrastrukturen i regionen och dess ut-
byggnadsplaner, men även var det finns ett stort 
behov eller potential för utveckling. Det sist-
nämnda är även viktigt för att kunna styra  
Trafikverkets insatser till de områden där de 
kan ge störst effekt. Vidare möjliggör en nuläges-
analys även att sätta mål och att följa upp dem. 

Metodik för nulägesanalys inom regionen:
• Finns sträckor mellan tätorter där en cykelled 

är motiverad men som idag saknas? Markera  
dessa på samma karta som den befintliga  
infrastrukturen. 

• Finns uppenbara saknade länkar i regionens 
cykelinfrastruktur för att knyta ihop befintlig 
infrastruktur till en längre, sammanhängande  
rutt? Hur lång är sträckan, vad krävs för åt-
gärd och vilka kommuner är berörda? 

• Finns befintlig infrastruktur i regionen som 
skulle kunna nyttjas för cykling till låg kost-
nad? Exempel är nedlagda banvallar, kanal-
banker, nedlagda vägar och lågtrafikerade 
enskilda vägar. Kartlägg systematiskt den 
befintliga infrastrukturen längs tänkbara  
rutter. Kan den ligga till grund för en ny rutt 
eller kan den användas för att till låg kostnad 
skapa en längre rutt genom att täppa en lucka? 

• Vilka möjligheter finns idag för cykeltransport 
till strategiska bytespunkter/hållplatser med 
den regionala kollektivtrafiken? 

• Hur ser Trafikverkets och kommunernas 
utbyggnadsplaner för cykling ut idag? Kart-
lägg objekt, budget och tidsplan och markera 
redan finansierade framtida infrastruktur i 
den regionala cykelkartan. 

• Finns det mätningar över andelen cykling för 
hela regionen? SCB:s resvaneundersökning 
kan vara en källa för informationen. Om ja, 
dokumentera utgångsläget så detaljerat som 
möjligt. Om det finns mätningar för enskilda 
rutter (till exempel turistiska cykelrutter), 
sammanställ även dessa för att ha möjligheten 
att följa utvecklingen. 

• Finns det ett enhetligt system för skyltning 
av cykelrutter och cykelleder i regionen? Vid 
framtagning av regionala cykelvägvisnings-
planer (för det statliga vägnätet), hänvisas till 
rapporten ”Vägledning regional cykelvägvis-
ning” (TRV 2015:032).

Kriterier för en cykelinfrastruktur 
Behov av säkra gång- och cykelvägar finns i 
många sammanhang. Viktigast är att skapa  
bilfria gång- och cykelstråk till skolor, större  
arbetsplatser samt till buss och järnvägsstatio ner. 
Lokala målpunkter som idrottsplatser, ridstall, 
badplatser och friluftsområden behöver också 
få bilfria förbindelser till närbelägna tätorter. 
Behovsinventeringen bör bland annat ta sikte 
på barns behov av säkra cykelvägar till skolor 
och fritidslokaler med mera. 

Cykling har också goda förutsättningar när det 
gäller rekreation och turism, till exempel genom  
att skapa bilfria cykelvägar till tätorts nära 
badplatser, friluftsområden med mera samt 
anlägga regionala cykelslingor som fungerar 
för dagsturer (20–50 km). Prioritet bör ges åt 
slingor med anknytning till större tätorter samt 
slingor i områden med goda förutsättningar för 
nationell och internationell turism. Cykelturism 
utgörs inte i första hand av långfärdscykling. De 
flesta cykelturister färdas tvärtom med bil eller 
tåg och avsätter en eller några dagar för cykling 
med egen eller hyrd cykel. I de delar av landet 
som har riktigt goda förutsättningar för cykel-
turism bör man satsa på sammanhängande  
cykelleder som kan användas för flerdagarsturer. 
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Faktorer att beakta vid prioritering av ny cykel-
infrastruktur längs det statliga vägnätet: 
• tätorternas storlek och inbördes avstånd 

• befolkningsutvecklingen i olika tätorter och 
tillkomsten av nya större arbetsplatser och 
skolor 

• antalet pendlare och potential för ökad cykel-
pendling 

• cykelledens genhet och ökad tillgänglighet 

• antal skolelever som kan nyttja cykelvägen 

• akut behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
med utgångspunkt från bland annat hastighet, 
vägbredd, trafikmängd och korsningar 

• anknytning till kollektivtrafik (Hela Resan) 

• förutsättningar för cykelrekreation och cykel-
turism 

• behov av att bygga bort (korta) felande länkar 

• möjligheter att bygga till låg kostnad genom 
samordning med andra projekt 

• lokalt intresse av att investeringen kommer 
till stånd 

• koppling till socioekonomiskt svaga bostads-
områden/ökad social hållbarhet. 

Det sägs ofta att man vid anläggning av nya 
cykelbanor och cykelvägar bör prioritera säkra, 
trygga och tillgängliga skolvägar och arbets-
pendling och att rekreativa behov av cykelvägar  
bör tillvägas lägre vikt. Beträffande säkra skol-
vägar kan detta synsätt vara riktigt, eftersom 
möjlighet att cykla till skolan kan leda till att 
barnen utvecklar en cykelvana som påverkar 
deras framtida färdmedelsval och bidrar till god 
hälsa. Detta gäller även skolor på landsbygden. 

I övrigt finns knappast någon anledning för 
väghållaren att prioritera den ena formen av 
cykling framför den andra. Så sker inte när 
det gäller investeringar för biltrafik. Privata 
motorfordon används till övervägande del för 
fritids- och nöjesresor och detta resande till-
mäts samma tyngd som mera ”nyttobetonade” 
resor. För vuxna som inte redan är vanecyklister 
kan det vara lättare komma i gång som fritids-
cyklist i fint väder och till lockande utflyktsmål 
än att klä sig för att i ur och skur cykla till och 
från jobbet. När de väl börjat cykla finns det en 
stor möjlighet att en del av dem med tiden blir 
cykelpendlare. 

Huvudnätets cykelvägar bör beläggas med asfalt 
eller annan beläggning med likvärdiga egen-
skaper. Sådan beläggning är betydelsefull för 
trafiksäkerhetssynpunkt och avgörande för att 
arbets- och skolpendling ska kunna ske på med 
biltrafiken konkurrenskraftiga villkor. Den är 
också en förutsättning för att rullskridskoåkare, 
rullskidåkare och personer med funktionsned-
sättning ska kunna använda leden. 

Cykelstråk ska alltid ha belysning när det 
behövs med hänsyn till trafiksäkerheten enligt 
VGU. Detta utgör basnivån för belysning på 
cykelvägar och cykelstråk. Det finns sedan kri-
terier för att avgöra om det är försvarbart med 
belysning på en högre nivå än basnivån. Exem-
pel på kriterier är cykeltrafikmängd (potentiell), 
cykelvägens nättillhörighet och funktion samt 
tryggheten. Det kan till exempel vara en viktig 
förbindelse för en stor mängd skolbarn, men 
det kan även finnas andra viktiga målpunkter 
som attraherar många besökare under dygnets 
mörka timmar, som är en anledning att prioritera 
belysning.

Utanför tätort anger Trafikverkets riktlinje 
TDOK 2014:0286 ”Belysning av cykelnät utan-
för tätort” när GCM-väg ska belysas. 

Det kan i några fall finnas skäl att göra undantag 
från kriterierna för cykelinfrastruktur. Det kan 
dels gälla stråk där avståndet mellan tätorterna 
något överstiger den längd där det normalt är 
befogat att anlägga separat cykelväg, dels länkar 
som av hänsyn till turism och rekreation kan 
sammanhängande stråk. I sådana fall kan man 
överväga att:  
• anlägga enkel cykelväg av lägre standard än 

normalt 

• utnyttja parallella småvägar om sådana finns 

• utnyttja vägren förutsatt att den är rimligt 
bred och vägen har ett måttligt trafikflöde 

• samplanera stråk för turism, pendling och 
skolresor.   
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Få av de dagliga pendlarna är förmodligen be-
redda att lägga ner mer än 30 minuter per dag 
och färdriktning, även om andelen har ökat tack 
vare elcykelns intåg. De som väljer att cykla till 
jobbet bara en eller annan gång per vecka kan 
kanske acceptera något större avstånd. 

Sammantaget innebär detta att man vanligen 
inte bör prioritera byggandet av cykelvägar för 
arbetspendling över längre sträckor än cirka 
10–20 km. Mellan riktigt stora tätorter kan det, 
om avståndet från ytterkant till ytterkant inte 
överstiger 10–20 km, vara motiverat att bygga 
bilfri cykelväg längs hela sträckan.

Elevers cykling till skolan styrs till viss del av 
kommunernas regler om rätt till skolskjuts. 
Många kommuner har ett regelverk där barn 
från förskoleklasser och upp till årskurs 3 
förväntas gå eller cykla till skolan om avståndet 
är kortare än 2 km. För barn på mellanstadiet 
är gränsen 3 km och för högstadiet 4 km. Med 
undantag för utpräglad glesbygd bor också de 
flesta grundskoleelever på nära avstånd från 
sina skolor. Reglerna varierar något mellan 
kommunerna, men dessa avstånd kan antas ut-
göra övre gränser för barns dagliga cykelpend-
ling till skolan.

Tabell 23: Uppskattning av maximala reslängder med cykel beroende på resans syfte (Trafikverket 2016)

Restyp Maximal reslängd (km)

Inköpsresa på cykel, enkel resa 10
Arbetsresa eller motsvarande på cykel, enkel resa 20
Motion och rekreation på cykel (exklusive semester) 30

Tabell 24: Schablonbedömning av när en bilfri cykelväg mellan två tätorter bör övervägas

Antal invånare i den mindre tätorten Högsta avstånd mellan ortema (km)

500–1 000 3
1 000–2 000 6
2 000–5 000 10
5 000–10 000 12
10 000–20 000 15
> 20 000 20



165

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Kategorier och typsektioner
Cykelnätet är alla vägar som är avsedda för 
cykeltrafik eller gång- och cykeltrafik men inte 
biltrafik. Exempelvis kan det vara cykelbana, 
cykelfält, vägpassager i plan som avsedda för 
cykeltrafik med eller utan vägmarkering, och 
sträckor som knyter samman cykelnät och bil-
nät. Bilvägar som det är tillåtet att cykla på  
i blandtrafik ingår inte i cykelnätet.

Det separata cykelvägnätet har i NVDB (Natio-
nell vägdatabas) klassats i tre kategorier; 
Huvud cykelväg, Regional cykelväg och Lokal 
cykelväg. Utifrån dessa kan krav på standard för 
utformning, underhåll och framkomlighet tas 
fram, som är kopplade till de tre olika katego-
rierna och cykelvägens funktion. Kategorise-
ringen görs endast för cykelvägar och inbegri-
per inte bilvägnätet. Cykelvägskategorisering 
har tagits fram för att på sikt få systematisk 
nationell modell för indelning av cykelvägar. 
Denna cykelvägskategorisering är ett första steg 
på vägen för att nå en samsyn för att likrikta 
cykelvägarnas utformning, konstruktion och 
underhåll oavsett väghållare.

Regional cykelväg
Regionala cykelvägar binder ihop tätorter och 
har därmed lång utbredning. En regional cykel-
väg kan bindas ihop med huvudcykelvägar i 
start- och slutpunkten.

Huvudcykelväg
Huvudcykelväg förbinder olika delar inom en 
tätort, alltså kortare utbredning än regionala 
cykelvägar, trafikmängden kan vara större än på 
regionala cykelvägar. Huvudcykelväg syftar  
bland annat att tillgodose behov för längre 
sträckor inom tätorten. Nätet binder ihop olika 
stadsdelar med varandra och med andra viktiga 
målpunkter och bildar ett sammanhängande 
huvudcykelvägnät (som även kan knytas ihop 
med lokala och regionala cykelvägar). Viktiga 
målpunkter är till exempel större arbetsplats-
områden, tätortens kommersiella centrum, 
stationer/terminaler, skolor, sjukhus och större 
fritidsanläggningar. 

Lokal cykelväg
Lokala cykelvägar ansluter oftast till huvud-
cykelvägar och regionala cykelvägar, men är 
även isolerade cykelvägar. Utbredningen kan 
variera och trafikmängden är ofta liten. Syftar 
bland annat att tillgodose behov för kortare 
sträckor inom tätorten och som binder ihop 
lokala målpunkter med huvud- eller regionala 
cykelvägar. Viktiga målpunkter är till exempel 
bostadsområden, lokalt centrum, enskilda  
affärer, offentlig service, skolor, fritidsområden/
anläggningar och busshållplatser där omstigning 
sker mellan cykel och buss.

En regional cykelväg kan skiftas till att bli en 
huvudcykelväg där exempelvis en tätort börjar, 
där det anses vara ett högre flöde av cyklister  
eller där pendlingsavståndet anses vara en rim-
lig sträcka från viktiga målpunkter.

En huvudcykelväg eller regional cykelväg kan 
skiftas till att övergå till en lokal cykelväg där 
exempelvis mindre cykelvägar från bostäder 
sluts samman med huvudcykelvägar med högre 
flöden. Huvudcykelvägarna är tänkta att utgöra 
att ”skelett” eller en ”stomme” av cykelvägar 
i tätorten. En lokalcykelväg kan skiftas för att 
övergå till en regional cykelväg eller huvud-
cykelväg och där små flöden möter större flöden. 
Det kan exempelvis vara en cykelväg som går 
från ett bostadsområde som sedan ansluter till 
en större cykelväg.

Olika typsektioner i cykelnätet
Cykelnätet kan bestå av olika separeringsformer,  
som i sin tur kan ha varierande standard på 
bredd, linjeföring, ytskikt, belysning med mera. 

De olika typlösningar som kan bli aktuella att 
tillämpa på landsbygden är:
• cykelbana/cykelväg

• cykelfält

• bred vägren/bygdeväg

• smal vägren (=blandtrafik)

• sommarcykelväg

• snabbcykelväg.
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I VGU:s krav- och rådsdokument redovisas mått 
på typsektioner i olika vägmiljöer på landsbygd 
för cykelfält, cykelbana/cykelväg, bygdeväg och 
sommarcykelväg.

Snabbcykelvägar är ännu inte ett etablerat 
begrepp, men det planeras att starta ett utveck-
lingsarbete kring vilka utformningsråd som bör 
gälla för snabbcykelvägar. Den kunskap som 
finns hittills redovisas i ett avsnitt på sidan 168. 

Sommarcykelväg och bygdeväg är nya företeelser 
i VGU och dessa beskrivs nedan mer utförligt än 
i VGU:s krav- och rådsdokument.

Sommarcykelväg
En sommarcykelväg kan sammanfattas som:
”En enklare friliggande förbindelse utan krav på
vinterunderhåll, främst avsedd för gående och 
cyklister. Utformning avgörs från fall till fall.”

I utformningssammanhang beskrivs sommar-
cykelväg enligt följande:
• öppen för gång- och cykeltrafik men normalt 

inte moped

• normalt inte belagd med asfalt

• behöver inte ha en konstruerad överbyggnad 
för att bära tunga fordon

• ej krav på snöröjning och halkbekämpning

• betydligt billigare anläggningskostnad än  
GC-väg

• billigare drift och underhåll än GC-väg

• smal och följer terrängen utan specificerade 
utformningskrav

• bör vara skyltad (främst eventuellt inskränkt 
drift, och med destination samt upplysning 
om huruvida länk ingår i stråk)

• inte fullständiga krav på anpassning till perso-
ner med funktionsnedsättnings behov

• vanligtvis obelyst.

Beskrivningen ska inte ses som ”krav” på ut-
formning. Då sommarcykelväg inte funnits som 
vägtyp eller definierats i trafiklagstiftningen, 
kan olika utformningar och lokala varianter 
förekomma, beroende på exempelvis geoteknik, 
materialtillgång, topografi et cetera. När lämpar 
sig en sommarcykelväg? Det enkla svaret är när 
väghållare behöver separera gående och cyklis-

ter från allmän väg och trafikflödena för cyklis-
ter och gående inte motiverar en cykelväg med 
normal standard. Nedan diskuteras förutsätt-
ningar utifrån flöde, effektivitet och ett försök 
till att bedöma potential för sommarcykelväg.

När är då GC-flöden sådana att de inte moti-
verar en GC-väg? Länge har man använt värde-
ord som ”ringa”, ”låga” och ”höga” men även  
lokalisering som ”centrum”, ”mellan” och  
”ytter” om GC-flöden. Tabellen nedan ger ett 
stöd för bedömning av förväntade cykelflöden 
på landbygd (ÅDT) kopplat till folkmängd i när-
maste tätort samt avstånd till centrum.

Tabell 25: Cykelflöden (ÅDT) på ”landsbygd” utifrån 
avstånd och tätorts storlek (Effektkatalogen)

Avstånd tätort
Tätort storlek 0–3 km 3–9 km 9–15 km
< 1 000 15 10 2
1 000–5 000 30 15 3
5 000–10 000 50 25 5
10 000–15 000 75 35 10

Sommarcykelväg är lämplig åtgärd där man inte 
kan motivera GC-väg längs med statligt vägnät 
på ”landsbygd”. Aktuella vägtyper är främst 
mötesfria vägnätet (2+1) men även tvåfältsvägar 
kan vara lämpliga. Utifrån flöden och effektivitet 
föreslås följande inriktning:
• Utmed mötesfri väg som inte är motorväg kan 

GCM-väg utformas som sommarcykelväg vid 
låga GC-flöden (under 20 ÅDT). Vid högre 
flöden bör andra åtgärder övervägas.

Det innebär att om man är mer än 9 km från 
tätort eller mer än 3 km från tätort under 5 000 
invånare, är sommarcykelväg en lämplig åtgärd 
om separering eftersträvas. Vid lägre flöden är 
gång- och cykel på vägren det normala alterna-
tivet.

Sommarcykelväg ska konstrueras som en ”enk-
lare friliggande förbindelse utan krav på vinter-
underhåll främst avsedd för gående och cyklis-
ter”. Det är sparsamt med råd om konstruktion 
och vägteknik för sommarcykelvägar, tanken 
är att det ska lösas och anpassas från plats till 
plats. Man kan jämföra det med att bygga en 
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skogsbilväg där befintliga massor används.
För sommarcykelväg finns i TRVK Väg (TRV 
2011:072) följande text: 
Cykelstig: Enkel konstruktion avsedd för gång- 
och cykeltrafik på framför allt landsbygd. Kon-
struktionen är inte avsedd för att kunna nyttjas 
av något tungt fordon. 

Figur 173: Exempel på sommarcykelväg

Om GC-vägen ej vinterväghålls ska i varje en-
skilt fall beslut tas om vilken dimensionerande 
trafikbelastning som ska användas.

Sommarcykelväg ska normalt inte beläggas med 
asfalt. Slitlager bör vara hårdgjort för att under-
lätta cykling. Man har använt olika fraktioner av 
grus för att få en hårdgjord yta. Det har visat sig 
att stenmjöl, 0/2 till 0/8, har bra egenskaper  
för en sommarcykelväg. Ytan blir relativt hård 
och därmed lättare att cykla på jämfört med 
grövre grussorter. Grövre grussorter bör und-
vikas. Utformning av sommarcykelväg ska 
anpassas till platsen, därav är det viktigt att krav 
på utformning inte hindrar genomförandet men 
samtidigt ställer krav på det som viktigast för en 
sommarcykelväg.

Bygdeväg
En bygdeväg, eller bymiljöväg som den också 
kallas, är en befintlig, lågtrafikerad väg som 
målas och skyltas så att det blir tydligare för alla 
trafikanter att de måste samsas om utrymmet 
och ta hänsyn till varandra. Att du som trafikant  
ska ”iaktta den omsorg och varsamhet som 
krävs med hänsyn till omständigheterna” är en 
av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. 
Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa 
hastigheten och vara uppmärksam. Utform-
ningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka 
det beteendet. Bygdevägen består av en dubbel-
riktad körbana i mitten, så smal att två bilar inte 
kan mötas på den, och en vägren på varje sida. 

Vid möte mellan motorfordon får du använda 
vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. 
Vägrenen är bredare än vanligt så att de oskyd-
dade trafikanterna förfogar över en tydligare 
plats. Vägrenen ska användas av gående, cyklis-
ter, mopedister och ryttare. Sträckan märks ut 
med skylten ”Varning för avsmalnande väg”, 
kombinerad med upplysning om körbanans 
bredd och sträckans längd. Vägrenarna på båda 
sidor avgränsas med kantmarkeringar. Den dub-
belriktade körbanan får en bredd av 3,25 meter, 
och vägrenarnas bredd blir cirka 1,0–1,5 meter.

Det huvudsakliga syftet med en bygdeväg är att 
förbättra tillgängligheten för oskyddade trafi-
kanter på vägar där fordonstrafiken är liten och 
där andra vägar finns för genomfartstrafik och 
tung trafik.

Figur 174: Exempel på bygdeväg. Väg 650 efter åtgärd
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Bygdeväg med föreslagen utformning är genom-
förbar där separering av gående och cyklister 
längs statliga vägar inte är möjlig, med följande 
planeringsförutsättningar:
• vägar med lokal funktion.

• ej funktionellt prioriterat vägnät.

• ej högtrafikerad väg, flöden under 2 000 ÅDT 
(årsdygnsmedeltrafik).

• bedömd potential för cykling och gående 
finns.

• hastighet är <= 70 km/tim med inriktning VR 
60 och VR 30/40.

• hastighetsdämpande åtgärder bör prövas  
(viktigt med utförande och acceptans.)

• breddökning bör undvikas då den kan leda till 
ökad hastighet.

Viktigt att tänka på vid genomförande:
• tydlig utformning, speciellt på befintlig väg 

(exempelvis hur vägmarkering utförs)

• val av bredder på körbana och vägren utifrån 
vägbredd (Vägren minst 1,0 meter bör priori-
teras)

• information till boende och trafikanter

• väl avvägd hastighetsbegränsning, eventuellt 
också hastighetsdämpande åtgärder.

Hastighetsdämpning i dessa miljöer har visat 
sig svårt ur många aspekter. Förutom kostnader  
och utmaningar i genomförandet, drift och 
under håll finns det frågeställningar om accep-
tansen för hastighetsdämpning i dessa miljöer.

När är bygdeväg en bra åtgärd? Idag finns inte 
några klara råd för val av trafikteknisk standard  
för cyklister på landsbygd. VGU gör en avväg-
ning mellan olika trafikantgrupper och deras 
krav på framkomlighet, tillgänglighet och 
trafiksäkerhet genom att ”bedöma” effektivitet. 
Detta ger lägre standard, bland annat med väg-
rensseparering för cyklister. Regler och råd är 
idag främst kvalitativa med ganska godtyckliga 
och varierande flödesgränser som dessutom är 
osäkra för cyklister, speciellt på landsbygd. 

Planeringsförutsättningarna i landsbygdsmiljöer 
är svårhanterliga av bland annat följande skäl:
• antalet cyklister och fotgängare ofta mycket 

lågt

• okänd potential

• väghållare rår ej över hastighetssystemet

• vägnätet ej prioriterat i planer

• låg/negativ nettonuvärdeskvot (NNK)

• långa cykler för underhåll eller reinvestering.

Snabbcykelvägar på landsbygden
Förslag till övergripande definition för snabba 
cykelstråk: Snabba cykelstråk är längre stråk 
som förbinder städer, större tätorter eller olika 
stadsdelar med varandra. På snabba cykelstråk 
kan alla typer av cyklister ta sig fram snabbt, 
smidigt och bekvämt dygnet runt, året runt och 
vid olika väderlekar. Stråket erbjuder genom-
gående god tillgänglighet, säkerhet och fram-
komlighet. Det ger cyklister en gen förbindelse 
och där det är möjligt prioritering gentemot 
bilar samt prioritering vid trafiksignaler.

Det är framför allt på längre sträckor som res-
tidsvinster kan vara stora och här är det moti-
verat att skapa snabba cykelstråk. I och med att 
användningen av elcykel antagligen ökar kan 
vi förvänta oss att många kan tänka sig längre 
resor med cykel. Att cykla 10–20 kilometer med 
elcykel kan mycket väl vara något som många 
finner både rimligt och positivt.

För att ett snabbt cykelstråk ska uppfattas såväl 
snabbt som smidigt och bekvämt krävs att en 
del förutsättningar är uppfyllda. På alla snabba  
cykelstråk eftersträvar vi hög kvalitet. Ett snabbt 
cykelstråk ska:
• vara tillgängligt

• ge en förbindelse som är så gen som möjligt

• vara trafiksäkert

• vara snabbt, smidigt och bekvämt att använda

• vara lätt att orientera sig på

• kännas tryggt att använda, även på kvällen när 
det är mörkt (krävs god belysning)

• ge en positiv upplevelse att cykla på.
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Framförallt när det gäller att kunna cykla i 
bredd och att kunna cykla om ska standarden 
definieras utifrån behovet på aktuell sträcka. 
Behovet är inte detsamma på alla delsträckor.  
En rekommendation för alla projekt är att 
gemensamt komma fram till en rimlig standard, 
till exempel ta fram optimal nivå och miniminivå 
för bredden. Även i situationer där befintliga 
cykelstråk ska omvandlas till snabba cykelstråk 
kan man tillämpa miniminivå för att uppnå en 
acceptabel standard. 

Snabba cykelstråk bör vara separerade cykel-
vägar. Detta gäller alla gånger utom möjligen 
då man kan åstadkomma ett mycket genare och 
säkrare cykelstråk via lågtrafikerade vägar. I 
korsningar är det viktigt att verka för en hög 
framkomlighet och trafiksäkerhet. Framkom-
ligheten minskar med anledning av olika stopp 
och hinder på cykelstråket och en utformning 
för att åstadkomma prioritering för cyklister i 
korsningar är önskvärd. Vid höga cykelflöden 
och mycket biltrafik bör det vara planskilda 
korsningar och vid lägre flöden kan cykelöver-
farter vara en lämplig lösning. På landsbygden 
bör dock cykelöverfarter endast användas där 
en hastighetssäkring till 30 km/tim är en moti-
verad utformning med hänsyn till den aktuella 
trafikmiljön.

Ett snabbt cykelstråk ska skapa restidsvinst för 
cyklisten. En cyklist bör kunna nå en genom-
snittlig hastighet på ungefär 20 km/tim på ett 
snabbt cykelstråk. Detta innebär att en cyklist 
utanför tätort kan uppnå en högre hastighet 
(cirka 25–30 km/tim) medan snitthastigheten i 
tätort ligger på 15–20 km/tim.

Framkomligheten på ett snabbt cykelstråk är 
viktig och minst lika viktig är igenkännbarhet 
och kontinuitet. Cyklister ska inte behöva vara 
osäkra på var cykelstråket fortsätter efter till 
exempel en korsning eller då cykelstråket går 
vidare på motsatt sida av en väg. Stråket måste 
vara ”självförklarande” med en tydlighet som 
underlättar för cyklisterna. Ett snabbt cykel-
stråk bör förses med vägvisning till fjärr- och 
närmål samt med avstånd.

Utformning och standard
Det finns många olika skäl att bygga cykelvägar 
på landsbygden. Beroende på vilket syfte man 
vill uppfylla med cykelvägen eller cykelleden 
är kraven olika. En cykelled kan ibland uppfylla 
flera behov, men eftersom nyttjarnas krav är 
olika, måste man redan från början bestämma 
huvudsakligt användningsområde.

Separering av cykeltrafik
Det finns ett flertal olika former för separering 
av cykeltrafik från biltrafik. Valet av separations-
form är beroende av nättillhörighet, flödet, 
biltrafikflödet och referenshastigheten. Kost-
naderna för anläggning och drift påverkar också 
valet. Generellt kan man säga att ju högre grad 
av separering desto större blir kostnaderna.  
Separeringsgraden har betydelse för cyklisternas 
säkerhet, trygghet och komfort.

Cykling i blandtrafik är bara lämpligt då trafik-
flödena och bilarnas hastigheter är låga. Längs 
huvudnätet för biltrafik bör fotgängare och 
cyklister separeras från biltrafiken. Ju högre 
biltrafikflöden och hastigheter, desto viktigare 
är det att separera. På landsbygden är trafik-
flödet av gående och cyklister sällan så stort att 
någon separering mellan gående och cyklister 
är nödvändig.

För specifika krav och råd för utformning av 
cykelvägar på landsbygden hänvisas läsaren till 
VGU:s krav och rådsdokument.

Cykling vid större vägar
Ombyggnad av befintlig väg till 2+1 väg kommer 
att påverka cyklisternas situation på olika sätt 
och därför bör en analys utifrån ett cykelpers-
pektiv beaktas på ett tidigt stadium i ombygg-
nadsprocessen. Hur kommer cyklistens förut-
sättningar med avseende på trygga, säkra och 
gena cykelstråk att påverkas? Vilken lösning 
som väljs beror på vilka förutsättningar som 
gäller för den aktuella platsen. Detta påverkar 
också valet av konstruktion/standard, framtida 
drift- och underhållsnivå och kostnadsnivån. 
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En inledande analys kan exempelvis utgå från 
nedanstående frågeställningar:
• Hur många cyklister använder, eller kommer 

att använda, befintlig vägsträcka i dagsläget 
och vilken typ av cykling är det frågan om? 
Pendelcyklande, turistcyklande, till och från 
busshållplats? Förekommer cykling under 
vinterhalvåret och i så fall i vilken utsträck-
ning? Bedömningen görs med stöd av antal 
boende och vilka målpunkter som finns inom 
cykelavstånd.

• Vilken typ av cykelväg är lämpligast? Separat 
cykelbana längs aktuell vägsträckning, alter-
nativt breddad vägren som gör det möjligt att 
cykla även på 1-vägsfältet?

• Vilken standard ska gälla på cykelbanan med 
avseende på bärighet, belysning, beläggning, 
vinterväghållning med mera?

• Hur påverkar valet av cykellösning konstruk-
tionen av cykelbanan, vinterväghållningen, 
säkerheten, anläggningskostnader samt kost-
nader för drift och underhåll?

Förutom att analysera frekvensen och typen 
av cykling i samband med ombyggnation av 
2+1 väg är faktorer som exempelvis kontinuitet, 
komfort och säkerhet (Niska, 2011) viktiga att 
beakta. Med tanke på komfort och attraktivitet 
är faktorer som vägytans jämnhet, vertikalgeo-
metrin, hinder, buller och avgaser från omgi-
vande biltrafik, men också skydd för väder och 
vind viktiga faktorer att ta hänsyn till.

De bedömningar som bör göras vid ombyggna-
tion av 2+1 väg är:
• typ av bebyggelse längs vägen

• förekomsten av oskyddade trafikanter längs 
vägen, gående/cyklister

• typ av gående – äldre, barn, personer med 
funktionsnedsättning

• passagebehov tvärs vägen vid korsningar och 
på sträcka med mitträcke

• olyckor, oskyddade trafikanter, gående/cyklister

• hur tar man sig till och från hållplatserna

• synpunkter från allmänheten vid informa-
tionsmöten, markägarsammanträden och i 
övrigt?

Andelen 2+1 vägar kan förväntas komma att öka 
samtidigt som det finns ett behov av ökad kun-
skap om hur gående och cyklisters situation ska 
hanteras i samband med 2+1 vägar. För att skapa 
attraktiva och kostnadseffektiva GC-lösningar 
bör projekten fokusera på bland annat följande 
områden:
• Planeringsprocessen. Vilket underlag eller 

riktlinjer utgår planeringen av GC-åtgärder 
från? Genomförs någon form av konsekvens-
analys med avseende på gående och cyklister 
och vilka parametrar är avgörande för val av 
GC-åtgärd?

• Kostnader. Vilka är de faktiska kostnaderna 
för anläggandet av GC-åtgärder? Vilka para-
metrar påverkar kostnadsbilden? Drift- och 
underhållskostnader i förhållande till GC- 
anläggningens utformning/standard. Vilken 
koppling finns mellan kostnader och typ av 
upphandling med avseende på byggande och 
framtida drift och underhåll? I vilken omfatt-
ning sker kostnadsuppföljning efter avslutade 
projekt?

• Finansiering. Vilka finansieringsmöjligheter 
finns för GC-åtgärder? Hur påverkar plane-
ringsunderlagets/förstudiens trovärdighet 
förutsättningen till attraktiv finansiering? 
Hur prioriteras olika åtgärder utifrån befintlig 
finansieringsram?
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Olycksanalys
Figuren nedan beskriver var någonstans inom 
vägområdet dödsolyckorna med cyklister på 
det statliga vägnätet inträffade. I merparten av 
dödsolyckorna blev cyklisten påkörd på körbanan 
(76 respektive 80 procent). Över 50 procent 

av cyklisterna på statligt vägnät blev påkörda 
när de cyklade vid sidan och längs med vägen. 
9 procent av de påkörda cyklisterna på det stat-
liga vägnätet skedde vid en cykelpassage. Inga 
dödsolyckor skedde vid ett hastighetssäkrat 
övergångsställe eller passage.

Figur 175: Beskrivning av var cyklisten blev påkörd på statligt vägnät (Folksam)



172

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Mer än cirka 75 procent av olyckorna på stat-
ligt vägnät skedde i glesbebyggda områden och 
25 procent i tättbebyggt område. Knappt hälften 
av alla omkomna cyklister blev på körda av en 
personbil (46 procent). Det var betydligt större 
andel på statligt vägnät jämfört med kommunalt 
(66 procent respektive 38 procent).

Majoriteten av olyckorna (79 procent) på 
statligt vägnät inträffade på vägar med hastig-
hetsgräns 70–100 km/tim, se tabell 26. Hälften 
av cyklisterna som omkom på statligt vägnät 
blev påkörda då de färdades i samma riktning 
som det påkörande fordonet. Knappt hälften av 
de omkomna cyklis terna på statligt vägnät blev 
påkörda från sidan, och hela 37 procent blev 
påkörda bakifrån.

Relativt få cyklister blev påkörda på mötesfria 
vägar, se tabell 28. Merparten av dödsfallen 
skedde på tvåfältsvägar/gator.

På det statliga vägnätet var det en relativt jämn 
fördelning av omkomna cyklister för vägar med 
olika årsdygnstrafik (ÅDT), med undantag för 
intervallen 6 000–8 000 och > 8 000 som hade 
färre antal omkomna, se tabell 27.

Den högsta potentialen för cyklister var att 
bygga separata GC-banor, cirka 50 procent på 
statligt vägnät. För att uppnå en hög säkerhet 
likt helt separerade GC-banor bör vägbanorna 
separeras med räcke eller annat effekt separe-
ring. Poten tialen av hastighetssäkrade GCM- 
passager var den näst mest effektiva åtgärden, 
25 procent på statligt vägnät. Även annan 
hastighetssäkring, ändrad skyltad hastighet och 
införande av cirkulationsplats bedömdes ha po-
tential, samtliga på 15–16 procent. De så kallade 
2–1 vägarna eller byavägarna bedömdes ha en 
potential på 11–14 procent på statligt vägnät.

Korsningar mellan cykelvägar och motoriserade 
vägar utgör ett betydande problem från säker-
hetssynpunkt. Det är viktigt att alla korsnings-
punkter analyseras i projekteringsskedet och 
att behoven längs alla befintliga cykelbanor och 
cykelvägar bedöms.

Tabell 26: Omkomna cyklister på statligt vägnät uppdelat på typ av olycka (korsande, longitudinell, singel eller 
övrigt) samt skyltad hastighetsgräns (Folksam)

Hastighetsgräns (km/tim) Korsande Longitudinellt Övrigt Singel Totalt

30–40 1 1 2
50–60 6 3 1 1 11
70–80 12 17 1 5 35
90–100 7 18 0 1 26
GC-bana/järnväg 1 1
GC-bana 1 1
Total (n) 27 39 3 7 76
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Tabell 27: Andel omkomna cyklister i olika intervaller av ÅDT (Folksam)

ÅDT Statligt Kommunalt Total

0–500 12 % 0 % 5 %
500–2 000 25 % 1 % 11 %
2 000–4 000 14 % 4 % 8 %
4 000–6 000 20 % 5 % 11 %
6 000–8 000 7 % 3 % 4 %
> 8 000 8 % 6 % 7 %
Okänt 14 % 81 % 54 %
Total 76 108 184

Tabell 28: Andel omkomna cyklister på olika vägtyper uppdelat på intervaller av skyltad hastighetsgräns, statligt 
vägnät (Folksam)

Hastig-
hetsgräns 
(km/tim)

Flerfälts-
väg

Mötesfri 
landsväg

Tvåfälts-
väg Smal väg Övrigt Total Mötesfritt

Ej mötes-
fritt

30–60 1  % 1 % 9 % 3 % 5 % 19 % 2 % 17 %
70–90 3 % 0 % 64 % 11 % 0 % 78 % 3 % 75 %
100–120 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 3 % 0 %
Total (%) 4 % 4 % 74 % 13 % 5 % 100 % 8 % 92 %
Total (n) 3 3 56 10 4 76 6 70



174

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Hållplats
Lokalisering av hållplats sker med utgångs-
punkt från bussresenärernas behov, möjlighe-
terna att skapa goda gång- och cykelförbindel-
ser till och förbi hållplatserna samt sikten och 
tillåten hastighet på huvudvägen. En hållplats 
medför att trafikrytmen förändras på vägen före 
och efter hållplatsen. Den påverkade vägsträckans 
längd, hållplatsens influensområde, bestäms 
av bussarnas retardations- och accelerations-
sträckor, se VGU Begrepp och Grundvärden.

För ytterligare stöd vid utformning av hållplatser 
hänvisas till handboken Kol-TRAST (Sveriges 
Kommuner och Landsting, Trafikverket 2012).

Hållplatstyper
Inkörningen till hållplatsen bör vara så rak och 
bekväm som möjligt. Rak inkörning är viktig för 
att fordonet ska komma så nära hållplatsens  
kant som möjligt samt undvika svep över platt-
formen med skador på fordonet som följd. Rak 
inkörning ger också resenärerna en bekväm 
resa eftersom sidorörelser då kan undvikas.

På landsbygd, och särskilt på vägar med stora 
trafikmängder, ställs höga krav på motorfor-
donens trafiksäkerhet och framkomlighet och 
på att dessa ska vara tämligen ostörda av att 
bussar kör in till eller ut från busshållplats. På 
motorväg och mötesfri motortrafikled måste 
avskild hållplats användas och det ska finnas 
planskildhet för gående och cyklande till och 
från hållplats.

Val av hållplatstyp på 2-fältsvägar beror på 
biltrafikflöde och antal stannande bussar, men 
också av referenshastighet, sikt, gång- och cykel-
trafik, vägrensbredd, hållplatsplacering med 
mera. Figur 176 har den begränsningen att den 
bara behandlar biltrafikflöde och antal stannande  
bussar varför den bara kan användas som 
vägledning. Vid hållplatsplacering intill exem-
pelvis ett övergångsställe eller en plankorsning, 
kan krav på överskådlighet och trafiksäkerhet 
motivera fickhållplats vid lägre trafikflöden 
och antal stannande bussar än de som anges i 
figuren. Detsamma gäller vid referenshastighet 
VR 80 eller 100.

När vägren saknas kan fickhållplats bli aktuell i 
större utsträckning än vad som framgår av figur 
176.  

Där barn i yngre åldrar använder hållplatsen i 
stor omfattning bör hållplatsen ligga skild från 
körbanan. Hållplats som används för att reglera 
avgångstid bör alltid vara skild från körbanan.

Figur 176: Val av hållplatstyp på 2-fältsvägar med hän-
syn till trafikflödet och antalet stannande bussar

Antal bussar per timme som stannar under högtrafik
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Vägrenshållplats

Fördelar:
• Låg kostnad för anläggning och drift.

• God komfort för bussresenärer då dessa inte 
utsätts för någon sidoförskjutning eller bara 
liten sådan.

• Bussen kan ganska lätt angöra med alla dörrarna 
nära intill kantstödet.

Nackdelar:
• Då gående korsar gatan i anslutning till 

stillastående buss kan detta innebära fara för 
gående.

• Viss trafikfara i samband med omkörning 
av stillastående buss (gäller främst vid smal 
vägren).

Vägrenshållplats kan användas främst på rela-
tivt lågtrafikerade 2-fältsvägar med liten buss-
trafik. Hållplatstypen bör alltid vara försedd 
med plattform för att passagerare ska kunna 
vänta tryggt och för bekväm på- och avstigning. 
Vid lågt nyttjande av hållplats på landsbygd kan 
kortare plattform anläggas. Långa stopptider 
kan motivera fickhållplats.

Körbanehållplats

Fördelar:
• Enkelt utförande och låg kostnad för anlägg-

ning och drift.

• Lätt att flytta.

• Ofta god komfort för bussresenärer då dessa 
inte utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan.

• Bussen kan ofta lätt angöra med alla dörrarna 
nära intill kantstenen förutsatt att det är fritt 
från parkerade bilar.

• Ofta god framkomlighet för buss och kort 
hållplatsuppehåll.

Nackdelar:
• Vid bara ett körfält i vardera riktningen 

blocke ras detta helt eller delvis.

• Då gående korsar gatan i anslutning till 
stillastående buss kan detta innebära fara för 
gående.

• Viss trafikfara i samband med omkörning av 
stillastående buss.

• I tätort måste gångbanan ibland användas som 
plattform. Då kan särskild plats för väder-
skydd och väntande bussresenärer saknas.

Körbanehållplats kan användas längs 2-fälts-
vägar på landsbygd där busstrafiken, biltrafiken 
och cykeltrafiken är av liten eller måttlig om-
fattning. Hållplatstypen bör vara försedd med 
plattform för att passagerare ska kunna vänta 
tryggt och för bekväm på- och avstigning. Vid 
lågt nyttjande av hållplats på landsbygd kan 
kortare plattform anläggas. Långa stopptider 
kan motivera fickhållplats.
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Fickhållplats

Fördelar:
• Då bussen står vid hållplats blockeras inte 

annan trafik.

• Relativt god säkerhet och komfort för väntande 
bussresenärer i landsbygdsmiljö.

Nackdelar:
• Obekvämt körsätt för att komma till plattform. 

Den dubbla sidoförskjutningen är särskilt 
obehaglig för passagerare som rest sig för att 
gå av.

• Kräver stort utrymme och en placering långt 
från korsning.

• Vid utfart med boggibuss kan bussens bakdel 
svepa in över plattformen.

Fickhållplats används på 2-fältsvägar på lands-
bygd. Vid fickhållplats på mötesfri landsväg är 
det en fördel om gående kan korsa vägen i två 
steg via spärrområde.

Avskild hållplats

Fördelar:
• God säkerhet och komfort för väntande passa-

gerare.

• Ger skälig säkerhet och komfort också för 
barn i skolåldern.

• Inbromsning sker i huvudsak på infarten och 
acceleration i huvudsak på utfarten.

Nackdelar:
• Planskild gång- och cykelförbindelse leder lätt 

till långa gångavstånd för bussresenärer, med 
risk för att dessa genar på ett trafikfarligt sätt.

• Ofta mycket hög kostnad.

• Stor sidoförskjutning i hög hastighet medför 
risk för bussresenärer som rest sig för att gå 
av.

Avskild hållplats behöver väljas på motorväg 
och mötesfri motortrafikled och kräver då 
planskild gång- och cykelförbindelse. Avskild 
hållplats kan med fördel också användas på 
mötesfri landsväg och på 2-fältsvägar där barn 
använder hållplatsen i stor utsträckning. 

En planskild gång- och cykelväg i anslutning 
till avskild busshållplats behöver utformas med 
stor omsorg, särskilt själva korsningen, för att 
det inte ska vara lockande att gena över kör-
banan. Ibland behöver man kompletterar med 
ett staket.



177

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Detaljutformning
Nedan redovisas rekommenderad utformning 
av hållplatsen med tillhörande utrustning.  

För stöd vid detaljprojektering av hållplatser se 
VGU Krav och Råd kapitel 11.

Väderskyddet
Väderskyddets storlek, utformning och läge 
ska avgöras i samråd med kollektivtrafikmyn-
digheten. I samband därmed bör även behovet 
av cykelställ, belysning, vegetation och dylikt 
undersökas. Det bör också i projekteringsskedet 
klargöras, och vid behov avtalas om, vem/vilka 
som ska anlägga, bekosta och underhålla håll-
platsen och det som hör till, till exempel platt-
form, väderskydd, hållplatsutrustning, anslu-
tande gångväg med mera. 

För att inte ett enkelt väderskydd på landsbygd 
ska utgöra en trafikfara för avåkande bilister 
måste det utformas eftergivligt eller placeras 
utanför säkerhetszonen.

Hållplatsstolpe
Hållplatsstolpen ska placeras i höjd med bussens 
front. För att möjliggöra en effektiv vinter väg-
hållning bör hållplatsskylten placeras på väder-
skyddet förutsatt att taktila plattor, kontraste-
rande i ljushet, markerar påstigningsplatsen. 
Där väderskydd saknas placeras hållplatsstolpen 
i plattformens bakkant förutsatt att den blir 
väl synlig för passagerare och ankommande 
buss. Hållplatsstolpen kan också placeras på 
platt formen, men då minst 0,6 meter innanför 
kantstödet.

Räcken
Skolskjutshållplatser kan vara i extra behov av 
räcken längs bussen som möjliggör en säker 
bussangöring. Skilda busstyper kan angöra håll-
platsen varför generella mått på räckets längd 
och öppningar inte kan anges. 

Vid skolor och på landsbygd, där faran för passage  
framför bussen är stor, kan det vara särskilt 
lämpligt att anlägga räcke på plattformen fram-
för bussen.

Belysning
En god belysning av hållplatsområdet är viktigt 
med hänsyn till trygghet och möjligheten att 
kunna ta del av information på hållplatsen. På 
obelyst landsbygd är det av trafiksäkerhetsskäl 
viktigt att bussföraren i god tid uppmärksammar 
väntande passagerare.

Gestaltning
Ett stöd för att gestalta hållplatser så att helhet-
en upplevs som trivsam och trygg, är att an-
vända lokala profilprogram. När profilprogram 
utarbetas kan det till exempel vara lämpligt att 
särskilja skolskjutshållplatser, stora och små 
hållplatser och hållplatser i tätort och på lands-
bygd.

Bilparkering
Där hållplatsens placering och turutbudet för-
väntas medföra byte från bil till buss kan behov 
av bilparkering finnas (infartsparkering/pendel-
parkering). P-platserna kan eventuellt förses 
med motorvärmare och/eller laddinfrastruktur, 
där beslut bör tas i samråd med kollektivtrafik-
myndigheten. Erforderligt antal p-platser ska 
vara anpassade för personer med funktionsned-
sättning.

Cykelparkering
Behovet av cykelparkering bör bedömas för 
varje hållplats. Cykelparkeringsutrymme kan då 
behöva skapas i anslutning till plattformen. Be-
hovet är normalt störst vid skolskjutshållplatser 
och där pendeltrafik förekommer. Utrymme för 
låst cykelparkering kan också erfordras.
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Vägbelysning
En grundläggande princip är att utformningen 
av en belysningsanläggning ska utgå från trafi-
kanternas behov av belysning på den aktuella 
platsen. Valet av ljuspunktsplacering, armatur 
och ljuskälla avgörs i hög utsträckning av vilken 
funktion belysningen ska fylla. Ofta handlar det 
om att belysningen ska belysa och synliggöra 
ytor, trafikanter eller föremål. I andra fall kan 
det handla om att belysningen ska bidra till 
upplevelsen av en plats, men hänsyn till djur, 
natur och astronomer (ljusförorening) ska alltid 
beaktas.

En vägbelysningsanläggning tar förhållandevis 
stort visuellt utrymme i vägrummet. Den ska 
därför anpassas till omgivningen så att den på 
ett så bra sätt som möjligt passar in i miljön. I 
dagsljus fyller anläggningen ingen funktion och 
den ska därför framträda så lite som möjligt, 
både för de som befinner sig på vägen och för 
de som befinner sig i omgivningen. Hur fram-
trädande en anläggning är påverkas bland annat 
av stolpplacering, stolphöjd och typ av armatur. 
Dessa parametrar ska alltså inte enbart väljas 
utifrån rent funktionella krav.

En generell princip är att belysningsnivån ska 
anpassas till omgivningens ljusförhållanden. Är 
omgivningen ljus behöver belysningsanlägg-
ningen ge mycket ljus för att vägen/platsen inte 
ska upplevas som mörk. Likaså om det finns 
ljusstarka objekt (reklamskyltar, skyltfönster) 
i närheten av vägen blir synbarhetsförhållan-
dena bättre för trafikanterna om vägen har god 
belysning. Även ett högt trafikflöde talar för en 
relativt hög belysningsnivå, eftersom mötande 
fordons belysning ökar adaptationsnivån och 
gör att mörkare områden i synfältet, däribland 
vägen, kan vara svåra att se. Om omgivningen är 
mörk, vilket oftast gäller till exempel på lands-
bygden, ska belysningen vara relativt svag för 
att inte upplevas som bländande, och för att inte 
skapa alltför stora kontraster mellan den belysta 
vägen och den obelysta omgivningen. I många 
fall ger VGU rekommendationer för vilken nivå 
på belysningen som är lämplig.

Träd och buskar i närheten av ljuspunkterna 
kan ha en negativ inverkan på ljusspridningen. 

En trädkrona kan absorbera en stor del av ljuset 
och ge betydligt sämre luminans på väg ytan än 
vad som var avsett. Förekomst av träd, större 
buskage och andra objekt som kan skugga eller 
skymma belysningen är därför av betydelse 
vid valet av stolpplacering och stolphöjd. Vid 
nyplantering bör man om möjligt samordna 
trädplaceringen med stolpplaceringen.

Vid utformning av en vägbelysningsanläggning 
finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till 
som trafiksäkerhet, trygghet omgivande miljö. 
Vid större belysningsanläggningar och särskilt  
i känsliga miljöer bör konsekvenserna för om-
givningen studeras extra noga. Man bör vara 
försiktig med belysning i närheten av till exem-
pel naturreservat och andra känsliga miljöer 
(sådana miljöer kan vara exempelvis kända 
platser med ansamling av nattlevande djur och 
insekter, närhet till astronomiska observatorier 
med mera). Det finns valmöjligheter att inte 
sätta upp ljuspunkter alls eller att införa natt-
reduktion under största delen av natten. Grund-
läggande är att anläggningen ska uppfylla de 
eventuella krav och riktlinjer som finns. Inom 
ramen för kraven behöver man göra ett flertal 
val och avvägningar, vad gäller anläggningens 
olika delar (ljuskälla, stolptyp, et cetera), estetik 
(placering av ljuskälla, helhetsintryck, et cetera) 
och kostnader kontra funktion.
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Mötesfri landsväg
Grundläggande för mötesfria vägar är att 
motriktad trafik ska separeras och då vanligt-
vis med räcke. Mötesfria vägar kan utformas 
som mötesfri landsväg (MLV) eller mötesfri 
motor trafikled (MML). Motorvägar är också att 
betrakta som mötesfria men ingår inte i betäck-
ningen mötesfri väg och behandlas inte här.

För att möjliggöra omkörning utformas mötes-
fria vägar med omkörningssträckor, vilket 
innebär avsnitt med två körfält i en riktning. 
Här finns en variation från att det är långt 
mellan omkörningssträckorna till att vägen har 
kontinuerligt två körfält per riktning. I vissa 
fall kan det även vara aktuellt med vägsträckor 
helt utan omkörningsmöjligheter. Vanligtvis är 
dock andelen omkörningsbar längd per riktning 
mellan 15 och 40 procent. Motiv för att ha mer 
omkörningsmöjlighet är bland annat ökad fram-
komlighet och bättre driftmöjligheter.

Mötesfria vägar i form av så kallade ”2+1 vägar”  
eller ”mitträckesvägar” infördes i Sverige i slu-
tet av 1990-talet. Målsättningen var att öka tra-
fiksäkerheten på breda tvåfältsvägar. Principer 
för hur befintliga 13 meters vägar kunde byggas 
om och utformas som 2+1 vägar med omväxlande 
ett respektive två körfält i vardera riktningen 
togs fram. Efter en inledande försöks period tog 

ombyggnaderna fart på allvar och i dagsläget 
finns kring 270 mil mötesfria vägar i Sverige. 
Parallellt har omfattande uppföljning genom-
förts så idag finns god kunskap kring effekter 
och konsekvenser av mötesfria vägar. Uppfölj-
ningarna har dock i huvudsak hittills baserats 
på ombyggda 13 meters vägar. Nu utgår allt fler 
projekt från smalare tvåfältsvägar, ofta med 
lägre standard och en mer komplex kringmiljö. 
Detta medför delvis nya frågeställningar och 
en fortsatt diskussion och uppföljning behöver 
därför ske.

Funktion och effekter
Mötes- och omkörningsolyckor svarar tillsam-
mans för en stor del av de svåra olyckorna på 
tvåfältsvägar. Problemet accentueras ju högre 
trafikflödena är. Trafiksäkerhetseffekten vid 
ombyggnad till mötesfri väg beror av vilka 
övriga åtgärder som genomförs utöver separe-
ring som sidoområdesåtgärder, GCseparering, 
minskning av anslutningar med mera. Normal-
värden på länk (exklusive vilt och GC) för 2 kör-
fält 8–10 meter siktklass 1 90 km/tim samt för 
mötesfri väg 100 km/tim och motorväg 110 km/
tim 21,5 meter sektion kan användas för effekt-
bedömningar vid normala åtgärder, det vill säga. 
begränsade förbättringar av sidoområden och 
viss minskning av utfarter.

Figur 177: Exempel på mötesfri väg. 1+1 avsnitt
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Tabell 29: Normalvärden på väglänk exklusive vilt och GC

Vägtyp Hg Dk MASk DMASk rel ASk SSk DSSk Rel

2 kf 8–10 S1 90 0,0045 0,0041 0,0086 1,00 0,021 0,024 0,029 1,00
MLV 100 0,0003 0,0019 0,0022 0,25 0,012 0,008 0,009 0,30
MLV gles 100 0,0003 0,0020 0,0022 0,26 0,012 0,008 0,009 0,31
MV 21,5 110 0,0006 0,0013 0,0019 0,22 0,008 0,005 0,006 0,20

Detta innebär cirka 70 procent (75) minskning 
av dödade och mycket allvarligt (svårt) skadade 
på länk för mötesfri väg i nivå 2010. Motorväg 
21,5 meter är marginellt bättre än mötessepare-
ring 100 km/tim.

Kapaciteten för mötesfri 2+1 väg sätts av sam-
manvävningarna från två till ett körfält. I dags-

läget används ett kapacitetsvärde kring 1 550 
fordon/timme. Detta är lägre än för en konven-
tionell tvåfältsväg där kapaciteten uppgår till 
mellan 1 750 och 1 950 fordon/timme beroende 
på vägbredd och siktklass.

Hastighet/flödessamband för olika typer av 
mötesfria vägar framgår av figurer nedan.

Figur 178: Hastighet/flödessamband, 4 procent Lbu, 4 procent Lbs (Trafik-
verkets Effektkatalog)
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Kriterier för val av mötesfri väg
Val av vägtyp behöver väljas med beaktande av:
• Vägens funktion

• Trafikflöden

• Effektivitet

• Omgivningshänsyn

Vägens funktion
Referenshastighet utgör grund för dimensio-
nering och utformning. Referenshastighet ska 
normalt motsvara planerad hastighetsgräns. 
Inriktningen är att för utpekade sträckor för 
långväga persontransport ska referenshastighe-
ten vara minst 100 km/tim. För avsnitt utpekade 
för dagliga pendlingsresor bör referenshastig-
heten vara minst 80 km/tim men vid högre 
flöden (ÅDT-dim > 4 000) och längre sträckor 
kan 100 km/tim övervägas. Detta innebär att 
för att mötesfri väg ska vara aktuellt ska vägens 
funktion vara sådan att motiv finns för referens-
hastighet 100 km/tim.

Trafikflöden
Inriktningen är att den funktionella livslängden  
ska sträcka sig från trafiköppning och 20 år 
framåt. Undantag kan gälla vid etapputbyggna-
der, tillfälliga åtgärder eller i övrigt åtgärder där 
motiv finns för en kortare livslängd.

Vid nybyggnad bör det inom korridoren vara 
möjligt att öka kapaciteten och därmed kunna 
hantera även en längre tidshorisont. Möjlig-
heterna för detta bör också beaktas vid ombygg-
nader.

Längs funktionellt prioriterat vägnät är inrikt-
ningen att största belastningsgrad under den 
funktionella livslängden, under dimensione-
rande timme (Dh-dim), inte bör överstiga 0,8. 
Samtidigt bör belastningsgrad under maxtim-
men (Dh-max) inte överstiga 1,0.

Dimensionerande timme är normalt den 200:e 
timmen (20 år efter trafiköppning). Annan  
dimensionerande timme kan väljas i särskilda 
fall, exempelvis längs turistvägar.

För mötesfria vägar innebär belastningsgrad 0,8 
ett enkelriktat flöde på 1 240 f/tim (siktklass 1). 
Med riktningsfördelning 55/45 och 10 procent 
av ÅDT i dimensionerande timme ger detta 
följande högsta ÅDT på 22 500 f/d. Observera 
att detta gäller länk, det vill säga. ingen hänsyn 
är tagen till korsningar.

Effekter och anläggningskostnader
I de fall valet inte entydigt pekar mot en viss 
vägtyp (och referenshastighet) behöver kostna-
der, effekter och övriga konsekvenser jämföras.

Valen kan gälla:
• Tvåfältsväg VR 80 kontra mötesfri väg VR 100 

(2+1).

• Mötesfri väg 2+1 kontra 2+2.

• Mötesfri väg 2+2 VR 100 kontra motorväg 
VR 110 eller VR 120 km/tim.

Trafiksäkerhetsnivåer finns i Trafikverkets 
Effektkatalog. Följande exempel ger för tre 
vägtyper dödskvot, svårt skadad-kvot et cetera 
(gäller för år 2010).

Exempel: 
Antalet svårt skadade (”normalvärde”) på en 
tvåfältsväg med 80 km/tim med 6000 f/d som 
är 10 km lång: 
Trafikarbete per år 6000 f/d * 365 dagar * 10 km 
* 1,1 schablon till axelpar / 10^6 = cirka 24 Miljo-
ner axelparkilometer. Antalet svårt skadade per 
år: 24*0,023 = cirka 0,6.

Tabell 30: Olyckskvoter för olika vägtyper

Vägtyp Dk SSk LSk MASk ASk

MLV100 0,001 0,009 0,08 0,0023 0,013
2kf80 0,004 0,023 0,11 0,0043 0,022
MV21,5 110 0,0006 0,006 0,06 0,0017 0,010
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I avsnittet nedan ges översiktligt underlag för 
val med hänsyn till samhällsekonomisk effekti-
vitet.

Tvåfältsväg eller mötesfri väg
För tvåfältsväg 80 och MLV 100 gäller följande 
samband mellan investeringskostnad, NNK och 
trafikflöden.

Exempel (se figur 179): 
Ombyggnad av en befintlig 2- fältsväg med 
80 km/tim ”tål” en investeringskostnad på cirka 
10 Mkr/km med NNK-krav 0,5. Ökad lastbils-
andel från 8 (4/4) till 14 procent (6/8), högre 
trafik ökning från 1 till 2 procent och kombina-
tion ökad lastbilsandel och större trafikökning 
ger cirka 10, 20 och 30 procent högre nuvärde-
vinster.

Figur 179: Ombyggnad till från tvåfältsväg till mötesfri väg, samband mellan investeringskostnad, trafikflöde och 
NNK
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MLV 100 eller MV 110
Följande samband erhålls mellan investerings-
kostnad, NNK och trafikflöden. 

Exempel (se figur 180): 
Ombyggnad av en befintlig mötesfri väg med 
100 km/tim med 14 000 f/d till motorväg 110 
21,5 m ”tål” en investeringskostnad på cirka 
20 Mkr/km med NNK-krav 0,5.

Figur 180: Ombyggnad av mötesfri väg till motorväg, samband mellan investeringskostnad, trafikflöde och NNK
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Omgivningshänsyn
Ombyggnad till mötesfri väg innebär normalt 
sett både höjd hastighetsgräns och komplettering 
med mitträcken och ibland även sidoräcken. Även 
vägbreddning, mindre ombyggnader och kors-
ningsåtgärder kan vara aktuellt. Detta innebär 
i sin tur ökade barriäreffekter, ökat buller och i 
vissa fall direkta intrång i samband med exem-
pelvis breddning eller linjeföringsförbättringar.  
Inför val av mötesfri väg behövs därför en 
analys av påverkan för att säkerställa att konse-
kvenserna inte blir orimliga och om det behövs 
åtgärder för att mildra problem som uppstår. 
Det kan handla om kompletterande åtgärder 
men det kan i vissa fall också finnas behov av 
exempelvis lokala hastighetsnedsättningar.

Vid nybyggnad innebär en ny vägsträckning ett 
stort ingrepp oavsett vägtyp. Skillnaderna mellan  
mötesfri väg och tvåfältsväg är dels lokala 
genom olika grad av barriäreffekter, störningar 
och skillnader i intrång, dels sett ur ett bredare 
perspektiv påverkan på grund av skillnader i 
hastigheter (exempelvis ökning av CO₂) samt 
ökad materialåtgång om MLV väljs.

Utseendemässigt skiljer sig en tvåfältsväg från 
en mötesfri väg genom förutom en bredare 
sektion även tillkommande räcken och tydli-
gare liner som sammantaget framhäver vägens 
trafiktekniska funktion jämfört med den mer 
nedtonade tvåfältsvägen. Det gör att den mötes-
fria vägen nästan är omöjlig att inordna eller 
fås att smälta in i landskapet på det sätt som är 
möjligt med en tvåfältsväg.
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Projektets omfattning
Omfattningen av ett MLV-projekt är beroende 
av utbyggnadsfall, det vill säga. om det handlar 
om nybyggnad eller uppgradering av en befint-
lig väg.

Omfattningen är också beroende av vilka övriga 
brister som finns och vilka projektmålen är. 
Nybyggnad, eller i vissa fall även omfattande 
ombyggnad, behöver hanteras som normala 
nybyggnadsobjekt med allt vad det innebär.  
Vid ombyggnadsobjekt behövs en analys av 
nuvarande väg för att bestämma omfattningen, 
det vill säga. vad som kan bibehållas utan åtgärd 
respektive vad som behöver åtgärdas.

Det innebär att omfattningen vid uppgradering 
kan vara:
• ”Objektsoberoende” MLV-åtgärder ( justerad 

sektion inklusive mitträcke, omkörnings-
sträckor, korsningsåtgärder)

• Eventuella ”objektspecifika” vägåtgärder 
som bedöms nödvändiga uppgradering till 
MLV (exempelvis linjeföringsåtgärder, sido-
områdes åtgärder, GC-åtgärder, viltstängsel).

• Eventuella övriga ”objektspecifika” åtgärder 
enligt bristanalys eller för att uppnå projekt-
mål.

Preliminär omfattning (indelat enligt ovan) bör 
preciseras i åtgärdsbeskrivningen.

Arbetsgång vid utredning och
projektering
Vid val av utformning och standard behövs en 
avvägning mellan å ena sidan önskad funktion 
och å andra sidan en rimlighetsbedömning och 
behov av omgivningshänsyn. Detta ska mynna 
ut i ett väl avvägt förslag.

Beslut om standard och utformning behöver tas 
i takt med att projektet växer fram. Utgångs-
punkten är att en åtgärdsvalsstudie eller mot-
svarande genomförts som i sin tur lett till ett 
beslut om ny- eller ombyggnad till mötesfri väg. 
Detta beslut bör följas av att en övergripande 
inriktning för utformningsstandard tas fram. 
Effekter ska bedömas i en samlad effektbedöm-
ning (SEB) och kostnader ska beräknas.

Trafikverkets process för planläggning framgår i 
detalj av ledningssystemet PPi (Projektportalen 
investera). PPi innehåller också rutiner, mallar 
et cetera. Den formella processen för planlägg-
ning framgår av rapporten för ”Planläggning av 
vägar och järnvägar”.

ÅVS, inriktningsbeslut, åtgärdsbeskrivning
Om en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) utmynnar i ett 
beslut om fysiskt vägåtgärd bör ett inriktnings-
beslut fattas för övergripande standard som 
bland annat bör innehålla:
• Referenshastighet (annat än 100 km/tim)

• Vägtyp (MLV/MML/andel omkörningsbar 
längd)

• Separeringsform

• Korsningstyp (större korsningar)

• Behov/förslag till större sidoanläggningar

• Behov/förslag till större miljöåtgärder

Om tillräcklig kunskap och information saknas 
för att kunna fatta alla övergripande val kan 
återstående val avvakta till planskedet. Detta 
anges då i åtgärdsbeskrivningen och där bör 
också framgå vilket beslutsunderlag som ska tas 
fram som grund för beslut. Inriktningsbeslutet 
är just ett inriktningsbeslut som ligger till grund 
för det fortsatta arbetet men som kan komma 
att behöva omprövas om omständigheter fram-
kommer under det fortsatta arbetet som moti-
verar en omprövning. Inför fortsatt arbete med 
vägplan ska åtgärden beskrivas i en åtgärds-
beskrivning. Här redovisas:
• Brist- och förutsättningsanalys.

• Inriktning för övergripande standard inklu-
sive beslutsunderlag (trafikförutsättningar et 
cetera).

• Eventuella kvarstående val inklusive vilket be-
slutsunderlag som ska tas fram (i planskdet).

• Åtgärdernas omfattning.

• Projektmål, vad som ska uppnås.
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Exempel
Här följer ett exempel som är hämtat från 
projektet väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro. 
I detta avsnitt analyseras hastighet, vägtyp, 
separeringsform och korsningstyper. Exemplet 
återkommer även längre fram under vägplan.

Förutsättningsanalys trafik och 
vägutformning:
Väg 51 utgör en tvärförbindelse mellan Norr-
köping och Örebro och mellan E4 och E18/
E20. Vid Kvarntorp ansluts också väg 52 från 
Katrine holm. Vägen är utpekad som funktio-
nellt prioriterad med hänsyn till daglig pend-
lingstrafik och prioriterat stråk för kollektiv-
trafik. Vägen har också en viktig funktion att 
knyta samman regioner inom Örebro och 
Östergötland.

Figur 181 visar trafikmängd och vägbredd längs 
delen inom Örebro län. Längdmätning från 
söder till norr. Som framgår av den övre grafen 
ökar trafiken från cirka 2 000 f/d i söder till 

cirka 8 000 f/d närmast Örebro. Vägbredden 
varierar kring 7 till 8 meter. Närmast Örebro har 
en kortare sträcka byggts om till mötesfri väg.

Figur 181: Exempel väg 51, befintliga trafikflöden coh vägbredd
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Den nu aktuella sträckan omfattar delen 41/400 
– 49/000, det vill säga 7,6 km. Sträckan utgår i 
söder från den befintliga cirkulationsplatsen vid 
Kvarntorp och ansluter i norr till den ombyggda 
MLV-sträckan. 

Söder om Kvarntorp (ner till Svennevad) pla-
neras en omdragning av väg 51 i ny sträckning 
väster om den nuvarande vägen. Vägen kommer 
byggas som mötesfri väg med referenshastighet 
100 km/tim.

Längs den nu aktuella sträckan var högsta 
tillåten hastighet tidigare 90 km/tim men har 
sänkts till 80 km/tim men två lokala sänkningar 
till 60 km/tim genom två korsningar. ATK finns 
längs del av sträckan. Med avseende på trafik-
flöden kan sträckan delas in i tre delsträckor, se 
tabell 31. Dimensionerande trafik utgör trafik-
flöden cirka 20 år efter trafiköppning (2030).

Tabell 31: Exempel väg 51, trafikflöden

ÅDT-
0

tot

ÅDT-
0

Pb

ÅDT-
0
Lb

TÖ
Pb

TÖ
Lb

ÅDT-
dim

ÅDT-
dim 
Pb

ÅDT-
dim 
Lb

DH-
dim

Rikt-
ning

Dh-
dim

DH-
max

Rikt-
ning

DH-
max

6 060 5 260 800 1,23 1,37 7 566 6 470 1 096 0,11 0,55 458 0,13 0,6 590
7 190 6 380 810 1,23 1,37 8 957 7 847 1 110 0,11 0,55 542 0,13 0,6 699
7 920 7 190 730 1,23 1,37 9 844 8 844 1 000 0,11 0,55 596 0,13 0,6 768

Referenshastighet
Enligt inriktning för utformningsstandard ska 
pendlingsvägar ges referenshastighet 80 km/
tim. Med hänsyn till vägens funktion som länk 
mellan regioner, stort trafikflöde och av konti-
nuitetsskäl föreslås dock att referenshastighet 
på länk här sätts till 100 km/tim.

Vägtyp
Med referenshastighet 100 km/tim ska mötande 
trafikriktningar separeras. Av kapacitetsskäl 
(dimensionerande flöde (DH-dim) som störst 
under 600 f/tim) är mötesfri väg 2+1 tillräckligt. 
Om hastighetsreduktion på grund av tät trafik 
inte ska uppgå till mer än 10 km/tim (VR minus 
10) bör andelen omkörningsbar längd vara i 
storleksordningen 30 procent, se figur 182.

Figur 182: Samband mellan trafikflöde, hastighet och andel omkörningsbar 
längd
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Separeringsform
Längs en stor del av sträckan finns lokalvägar 
med statlig väghållning som också fungerar som 
cykelförbindelse (även om det till stor del fråga 
om grusväg). Samtidigt finns det förhållandevis 
få målpunkter invid väg 51. Målsättningen bör 
därför vara att knyta samman lokalvägnätet där 
det behövs för att få ett sammanhängande gång- 
och cykelnät, endera via gång- och cykelvägar 
eller lokalvägar. Korsningspunkter bör vara 
planskilt separerade vilket de redan idag är vid 
Ekeby och Gällersta n:a. Även vid Almbro finns 
en planskild korsning för gående och cyklister.

Korsningar
I söder utgår sträckan från en befintlig cirkula-
tionsplats som bibehålls utan åtgärd. Med hän-
syn till trafikflöden bedöms detta vara en rimlig 
korsningstyp. Längs övriga sträckan finns två 
mer trafikerade korsningspunkter, vid Ekeby 
respektive vid Almbro. Utöver detta finns en rad 
lågtrafikerade korsningar och anslutningar.

Korsningen vid Ekeby är en fyrvägskorsning 
med separat körfält för vänstersvängande trafik. 
Lokal hastighetsbegränsning till 60 km/tim och 
AKT. Gående och cyklister är planskilt separe-
rade. Väster ÅDT 450 och Öster ÅDT 910 ger 
inkommande 680 f/d. Avser trafik år 2008. In-
kommande längs primärväg 6625 f/d. Det finns 
risk att trafiken är betydligt större eftersom det 
finns en drivmedelsstation öster om väg 51 som 
inte fångats upp av trafikräkningarna. Korsningen  
är redan i nuläget utpekad som ”röd” enligt 
genomförd trafiksäkerhetsklassificering, det vill 
säga prognostiserad DSS (antal döda och svårt 
skadade) överstiger 0,1/år. Kompletterande 
trafikräkningar behövs innan korsningsutform-
ningar kan bestämmas. Förutsättningen är dock 
att alla korsningar ska kunna ske i plan med 
eller utan lokal hastighetsbegränsning. ”

Vägplan
Prövning av övergripande standard
I samband med framtagande av samrådsunder-
lag, alltså underlag för Länsstyrelsens bedöm-
ning av miljöpåverkan, ska den övergripande 
inriktningen prövas. Detta sker med underlag 
av en fördjupad förutsättningsanalys och inle-
dande samråd. Förutsättningsanalysen behöver 
kompletteras med bland annat områdesspecifika  
förutsättningar som inte fångats upp under 
arbetet med inriktningen. Bedömningen av 
projektets svårighetsgrad är en viktig fråga som 
i sin tur kan påverka balansen mellan funktion 
och hänsyn. Samråd behöver ske med berörd 
länsstyrelse, kommun och ofta även andra 
intressenter som kan bidra med viktig informa-
tion. Dessutom tas kompletterande beslutsunder-
lag för eventuella kvarvarande övergripande 
standardval fram.

Vid framför allt ombyggnadsobjekt är det viktigt 
att med den nya kunskap som framkommit pröva 
åtgärdernas omfattning, vad som ska åtgärdas 
och vad som kan bibehållas utan åtgärd och om 
det behövs ytterligare åtgärder. 

Exempel på frågeställningar som kan bli aktuella 
för omprövning är behov av avsteg/uppehåll i 
mötesfri väg alternativt lokalt lägre hastighets-
gräns. Det kan också handla om annan separe-
ringsform eller utökade behov av skyddsåtgär-
der. Även olika omfattning/ ambitionsnivåer för 
åtgärder kan vara aktuellt. Beslutsunderlag för 
kompletterande val ska innehålla: 
• Beskrivning av de val som beslutsunderlaget 

behandlar 

• Underlag 

• Konsekvensbeskrivning för de aktuella val-
möjligheterna, hur påverkas:  
– Måluppfyllelse  
– Effekter  
– Omgivningspåverkan  
– Kostnad  
– Eventuell övrig kritisk påverkan

• Rekommendation till beslut inklusive motiv. 

Omprövning av inriktning kan också vara aktuellt 
efter remissbehandling av samrådsunderlag och 
att Länsstyrelsen fattat beslut om betydande 
miljöpåverkan. 
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Principutformning 
I det fortsatta planarbetet sker framtagandet av 
planförslag i två steg, inledningsvis ska en prin-
ciputformning tas fram. Med principutformning 
menas att vägförslaget vad gäller standardval 
och utformning fastlagts så långt att det kan be-
dömas ur ett helhetsperspektiv och att effekter 
och konsekvenser har beräknats på detaljerad 
nivå. Principutformningen ska förankras innan 
nästa skede (detaljutformning) påbörjas. 

Arbetssätt och konstruktionsgång skiljer sig åt 
om det handlar om ombyggnad där en befintlig 
väg ska uppgraderas till mötesfri väg respektive 
om det är fråga om nybyggnad. Vid nybyggnad 
kan det dessutom vara fråga om alternativa 
lokaliseringar. Vid typfall 4 ska principutform-
ning tas fram för de alternativa lokaliseringar 
som bedöms rimliga. Bedömning av samlade 
effekter (SEB) och kostnadsberäkningar ska 
uppdateras och ingå i principutformningen. 

Vid typfall 2 och 3 ska principutformningen 
redovisas under arbetets gång i samband med 
framtagandet samrådshandlingen. Tidpunkt ska 
anpassas för ett så rationellt genomförande så 
möjligt och med hänsyn till bland annat samråd. 

Principutformningen tas fram baserat på inrikt-
ning utformningsstandard kompletterad med 
de ytterligare standardval som behövs för att 
kunna fastlägga principutformningen. Princip-
utformningen behöver utredas ur ett brett per-
spektiv så att alla aspekter belyses och så att en 
så optimal helhetslösning som möjligt uppnås. 

Beslut behöver tas om förutsättningar, standard-
val och utformning enligt punkter nedan med 
anpassning till vad som är relevant i det aktuella 
fallet. I de fall förutsättningar och val helt eller 
delvis bestämts i inriktningsbeslutet görs nu 
eventuella kompletteringar och en kontroll av 
inriktningsbeslutet om nya omständigheter 
framkommit som kan medföra behov av om-
prövning:
• Livslängd för samtliga anläggningsdelar.

• Trafikförutsättningar.

• Åtgärdstyp och svårighetsgrad.

• Separeringsform inklusive nivå för tillgänglig-
hetsanpassning.

• Typsektionens utformning 

• Antal/typ av körfält, sidoområden med mera.

• Sikt- och linjeföringsstandard och utformning.

• Korsningar och anslutningar; typ, placering 
och dimensioneringsförutsättningar.

• Omkörningssträckor; omfattning och place-
ring.

• Kollektivtrafikåtgärder; omfattning och typ 
av särskilda körfält, hållplatser, pendlarparke-
ring med mera, inklusive nivå för tillgänglig-
hetsanpassning.

• Övriga sidoanläggningar; omfattning och typ 
av rastplatser, p-fickor, servicefickor med mera.

• ITS; omfattning, typ och placering.

• Belysning; omfattning och standard.

• Förändringar av anslutande vägnät; sanering 
av anslutningar, parallellvägar med mera.

• Särskilda skyddsbehov, exempelvis buller-
skydd, faunaåtgärder eller skydd i anslutning 
till skydds- eller siktobjekt.

• Omfattning och typ av särskilda gestaltnings-
åtgärder.

• Omfattning och typ av broar, förstärknings-
åtgärder med mera.

• Principer för vägvisning.

• Trafikreglering.

• Principer för underhåll och räddningsinsatser.

Som underlag för beslut behöver beslutsunder-
lag tas fram. Dessa ska innehålla kända förut-
sättningar, tidigare beslut, förslag till standard-
val och utformning jämte motiv samt effekt- och 
konsekvenser av förslagen. Beräkning av effek-
ter ska baseras på Trafikverkets effektsamband 
i den mån underlag finns. Trafikanalyser ska 
utföras enligt trafikverkets metodbeskrivning 
TRV 2013/64343. 
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Beslutsunderlag ska innehålla (med anpassning 
till vad som är relevant i det aktuella fallet): 
• Beskrivning av de val som beslutsunderlaget 

behandlar. 

• Underlag. 

• Konsekvensbeskrivning för de aktuella val-
möjligheterna, hur påverkas: 

• Funktion 

• Effektivitet 

• Trafikantperspektiv 

• Omgivningspåverkan 

• Genomförande 

• Kostnad 

• Underhållsaspekter 

• Måluppfyllelse av projektmål och bristanalys.

• Övrig kritisk påverkan. 

• Sammanfattande jämförelse mellan alternativa 
lokaliseringar och/eller utformningar. 

• Rekommendation till beslut inklusive motiv. 

I motiv till rekommendation ska framgå hur 
avvägning mellan olika mål skett i de fall mål-
konflikter finns. Beslutsunderlaget ska utarbe-
tas och redovisas i den turordning och takt 
som behövs för ett så rationell genomförande 
av projektet som möjligt. Samråd hålls under 
arbetets gång för att säkerställa att alla relevanta 
förutsättningar blir kända och att principut-
formningen kan förankras successivt. 

En genomtänkt tidplan behövs för där avstäm-
ningspunkter, beslutstillfällen, samråd med 
mera fastläggs. Beslutsunderlag, samråd och 
beslut dokumenteras fortlöpande i samlad form 
och ska avslutningsvis ingå i underlaget till 
planen. 

Slutligt förslag till principutformning ska redo-
visas på plan- och profilritningar i lämplig skala 
för att få tillräcklig noggrannhet men samtidigt 
en helhetsbild. 

I landsbygdsmiljö kan plankartor (och över-
siktsprofil) exempelvis vara i skala 1:10000 
kompletterat med detaljritningar för exempel-
vis typsektionen. I tätort och tätortsnära miljöer 
behövs normalt större skala. 

Nya sträckningar, större kompletteringar eller 
andra större åtgärder behöver också redovisas 
med relevanta perspektiv, VR modell eller dylikt. 

I den mån det är relevant för aktuellt projekt 
bör minst följande ingå:
• Referenshastighet (generellt och eventuella 

lokala sänkningar).

• Typsektionens utformning.

• Utformning av separering.

• Linjeföring i plan och profil.

• Korsningar och anslutningar; typ, placering 
och dimensioneringsförutsättningar.

• Omkörningssträckor; omfattning och place-
ring.

• Kollektivtrafikåtgärder; omfattning och typ 
av särskilda körfält, hållplatser, pendlarparke-
ring med mera. 

• Övriga sidoanläggningar; typ och placering av 
rastplatser, p-fickor, servicefickor med mera.

• ITS; typ och placering.

• Förändringar av anslutande vägnät; sanering 
av anslutningar, parallellvägar med mera.

• Bullerskydd, faunaåtgärder, skydd i anslut-
ning till skydds- eller siktobjekt med mera.

• Omfattning/principer för gestaltningsåtgärder.

• Befintliga och nya broar, förstärkningsåtgär-
der med mera.

• Principer för underhåll och räddningsinsatser.

• Principer och omfattning av trafikreglering.

• Principer för vägvisning, stam- och grenplan.

Respektive lokaliseringsalternativ och/eller  
utformningsalternativ ska analyseras och 
konsekvenser bedömas avseende följande (med 
anpassning till vad som är relevant i det aktuella 
fallet):

• Funktion

• Trafiksäkerhet

• Tillgänglighet

• Trafikomfördelning/påverkan på befintligt 
vägnät

• Framkomlighet

• Tillförlitlighet

• Kapacitet
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• Effektivitet

• Kapacitetsnyttjande

• Energieffektivitet

• Samhällsekonomi

• Trafikantperspektiv

• Gestaltning

• Komplexitet

• Kontinuitet/bekvämlighet

• Omgivningspåverkan jämte behov  
av åtgärder

• Fragmentering

• Barriäreffekter

• Intrång

• Störningar

• Övrig omgivningspåverkan

• Genomförande (exempelvis trafik under 
byggtid)

• Kostnad

• Underhållsaspekter (exempelvis mikro
klimat, snödrev, åtkomst, trafikpåverkan 
med mera)

• Måluppfyllelse av projektmål och brist
analys.

Vid typfall 4: Sammanfattande jämförelse mellan 
alternativa lokaliseringar.

Vid typfall 4 ska SEB och anläggningskostnads-
kalkyl ingå. 

Principutformningen ringar in omfattningen av 
projektet och visar dess standard och funktion 
även om alla detaljer inte är klara än. Det är vik-
tigt att principutformningen förankras så brett 
som möjligt innan nästa skede påbörjas. Tid för 
detta måste vara planerat i projektets tidplan.   

Exempel: 
Här följer fortsättning på exemplet väg 51 
mellan Kvarntorp och Almbro som påbörjades 
under avsnittet om åtgärdsvalsstudier ovan. 
Och återigen – exemplet är inte komplett. 
Typsektion 
Nuvarande vägbredd är i huvudsak 8 meter, 
vilket är för smalt för mötesseparering. Vägen 
utgör inte utpekat stråk för dispenstrafik och 
gång- och cykeltrafiken kommer separeras via 
egen bana eller lokalvägnät. Därmed bör VGU:s 
grundkrav vara tillämpliga, det vill säga 9,5 (1+1) 
respektive 12,75 meter (1+2). Både mittremsa 
och vägrenar bör kunna räfflas med undantag av 
passage nära bebyggelse.  

Breddmått: V 0,75 meter, K1/K2 3,25 meter,  
Vm + M +Vm 1,5 meter.

Figur 183: Principfigur typsektion 2+1
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Sidoområden utformas enligt VGU. Eftersom 
det är fråga om förhållandevis flackt, öppet 
landskap bör slänt/ säkerhetszon vara tillämp-
ligt till största del. 

Omkörningssträckor 
Inriktningen är cirka 30 procent för att upprätt-
hålla framkomlighet under högtrafik. Aktuell 
sträcka är 7,6 km. Minsta längd på en enskild 
omkörningssträcka är cirka 1 km. Med 30 pro-
cent behövs 2,3 km omkörningssträcka, lämpli-
gen uppdelad i två sträckor á en dryg kilometer 
vardera. Sett i ett större perspektiv så avslutas 
nuvarande MLV-sträcka från Örebro (det vill 

säga södergående) med en cirka 700 meter lång 
omkörningssträcka och den nya vägsträckan 
söder om Kvarntorp kommer påbörjas med en 
1 200 meter lång omkörningssträcka söderut. 
En möjlighet vore därför att ha en omkörnings-
sträcka söderut och två norrut. Med en omkör-
ningssträcka i södergående riktning placeras 
den förslagsvis i stigningen direkt söder om 
Ekebykorsningen. Med två omkörningssträckor  
bör den andra placeras efter korsningen vid 
Almbro. De norra placeras efter Kvarntorp (mot 
Björka) och någonstans norr om Ekeby.

Figur 184: Principfigur omkörningssträckor (grafen visar nuvarande hastighetsgräns)
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Figur 185: Förslag till omkörningssträckor (gröna ligger på angränsande vägavsnitt)

Förslaget innebär cirka 2,2 km omkörnings-
sträckor per riktning det vill säga knappt 
30 procent. 1+1 sträckor blir som längst 1,5 km. 

Enskilda omkörningssträckor är 1–1,2 km. Detta 
är något i underkant enligt de generella (osäkra) 
smimuleringsförsök som gjorts men förläng-
ning ska vägas mot de nackdelar det för med 
sig. Dessutom bör en placeringen direkt efter 
korsningar med lokal hastighetbegränsning 
underlätta/förkorta omkörningslängder. I norr-
gående riktning blir det en lång enfätssträcka 
efter omkörningssträckan norr Ekeby. 

I högtrafik ger detta något större hastighets-
reduktion än VR-10. Även detta talar för att om 
möjligt förlänga omkörningssträckorna något 
vilket får studeras vidare i detaljutformnings-
skedet.

Figur 186: Samband mellan trafikflöde, hastighet och 
en enfältssträckas längd
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Figur 187: Södra delen Figur 188: Norra delen

Separeringsform 
Nuvarande cykelvägar inklusive planskilda 
korsningar framgår av kartan till höger. GC-nätet 
knyts ihop via en ny planskild korsning i söder. 

Linjeföring 
Inga åtgärder behövs för ändring av befintlig 
linje. Föreslagna placeringar av omkörnings-
sträckor tar stöd i befintlig kurvatur så bredd-
ökning kan ske på ett utseendemässigt och 
kördynamiskt fördelaktigt sätt. 

Korsningar och anslutningar 
Korsningarna vid Ekeby och Almbro utformas  
som förskjutna trevägskorsningar med före-
slagen hastighetsgräns 80 km/tim (enligt sär-
skild utredning). Utöver dessa finns en rad  
mindre korsningar och anslutningar. Inkom-
mande trafik bedöms i samtliga dessa fall 
understiga gränsvärden för att behov av sänkt 
hastighetsgräns. Det vill säga under cirka 300 
inkommande (trevägskorsning eller fyrvägs-
korsning med < 100 f/d i minst en anslutning).

Figur 189: Separering av gång- och cykeltrafik
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De tre öglorna vid Björka, Ekeby s:a och Gällersta 
n:a fordrar en djupare analys eftersom det här 
handlar om höjd hastighet och en mer kom-
plicerad trafiklösning. Alla är placerade längs 
omkörningssträckor och ögla är enda rimliga 
lösning om inte anslutningen stängs. Samtliga 
korsningar och anslutningar är kontrollerade 
med hänsyn till sikt, lutning och övriga utform-
ningsförutsättningar. 

Detaljutformning 
Efter beslut tagits kring principutformningen 
fortsätter arbetet med att själva planförslaget 
fram. Här tas också beslut om resterande stan-
dardval, exempelvis: 
• Korsningsstandard (antal körfält, eventuella 

refuger med mera) 

• Typ och eventuella andra krav för skydds-
anordningar 

• Belysningsstandard 

• Hållplatsstandard 

• Vägvisningsstandard 

• Vägmarkeringsstandard 

• Sidoområdesstandard 

• Räckestyp och i vissa fall även prestanda. 

Beslutsunderlag för standardval tas fram på 
motsvarande sätt som för principutformningen 
och dokumenteras samlat i underlag till planen. 
Även i detta skede är samråd en viktig del, dock 
nu på mer detaljnivå. 

Vägutformning redovisas i planhandlingar och 
i underlag till planen. Underlaget ska innehålla 
standardval inklusive motiv. Redovisningen ska 
också innehålla de komplement till planhand-
lingarna som behövs för att utformningen ska 
fullt beskriven. SEB och anläggningskostnads-
kalkyl ska också ingå. 

Efter granskning av planen analyseras inkomna 
yttrande och beslut tas om eventuella revide-
ringar. Därefter sker fastställelseprövning.

Genomförande 
Förfrågningsunderlag för 
entreprenadupphandling 
Normalt ska utformningsstandarden vara be-
stämd under planskedet. Om det ändå kvarstår 
val bör dessa tas senast under arbetet med för-
frågningsunderlag för entreprenadupphandling. 
Standardval påverkar anläggningens funktion 
och effekter och det är därför inte lämpligt att 
lämna standardval öppna i en entreprenadupp-
handling. 

Om det finns andra typer av valmöjligheter, 
exempelvis frihetsgrader i sidoområdeslösningar 
eller räckestyper med mera måste detta anges på 
tydligt sätt och konsekvenserna av justeringar 
inom angivna ramar behöver vara analyserade 
och bedömda som godtagbara. 

Vid ombyggnad behöver åtgärdernas omfatt-
ning fastläggas, det vill säga. vad behöver åtgär-
das respektive vad kan bibehållas utan åtgärd. 
I huvudsak är detta bestämt redan i planskedet 
men senast här måste den slutliga detaljomfatt-
ningen fastläggas. 

Bygghandlingsprojektering sker med utgångs-
punkt från vägplanen och det underlag som 
tagits fram i anslutning till vägplaneprojekte-
ringen. 

Utförandeentreprenad 
Inför en utförandeentreprenad genomförs i 
detta skede en bygghandlingsprojektering. 
Detaljutformningen behöver då studeras noga. 
Räckeslinjer, beläggningskanter och vägmarke-
ring ger ofta ett alldeles för oroligt intryck, se  
figurerna 190–193. Särskilt linjer som avviker 
från genomgående måste hanteras noga, inte 
minst utvinklade och svängda räcken. Det är 
också viktigt att sidoområden och övriga ytor 
ges en godtagbar finish och att detta beskrivs 
tydligt i bygghandlingarna. Öppna grus- och 
krossytor ska undvikas och sidoområden ska 
anslutas mot omgivande mark på bra sätt. Den 
nivå som framgår av figurerna nedan håller inte 
måttet.
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Figur 190: Utböjda räcken och obearbetad släntutformning, dessutom en sidoväg. Allt påverkar helhetsintrycket 
negativt

Figur 191: Ojämn linjeföring närmast porten. Jämför körspårets jämnhet. Slänterna ser ut att inte vara klara

Figur 192: Krossytor förstärker det terrängingrepp vägdragningen medfört
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Figur 193: Det behövs en rimlig jordmån för att få vettig etablering av växtlighet

Totalentreprenad 
I en totalentreprenad utförs detaljprojekteringen  
av entreprenören. Förfrågningsunderlaget 
innehåller krav, ofta i form av en kombination 
av funktionskrav där sådana går att ställa och 
tekniska lösningar där motiv finns att beställa 
en förutbestämd lösning eller där funktionskrav 
inte går att ställa. Det är viktigt att förfrågnings-
underlaget blir heltäckande och säkerställer ett 
gott slutresultat. 

Standard och utformning 
Det finns idag en stor variation avseende stan-
dard och utformning bland både befintliga och 
planerade mötesfria vägar. Från högtrafikera-
de 2+2 vägar till relativt lågtrafikerade ”glesa” 
2+1 vägar. Även hastighetsgräns kan variera 
(100 respektive 110 km/tim). Landsväg eller 
motor trafikled, variation i bredd, linjeföring och 
omgivning bidrar också till att helhetsintrycket 
och trafikmiljön kan uppfattas väldigt olika  
mellan olika vägar. Det kan påverka vad trafi-
kanterna förväntar sig vilket behöver beaktas 
vid val av standard och utformning. 

Exempel på olika utformning, standard och 
trafikmiljöer i figurerna 194–201.

Figur 194: 2+2 MML 110 km/tim

Figur 195: 2+1 MLV 100 km/tim (före detta 13 meter 
väg)

 Figur 196: 1+1 MLV 100 (före detta 9 meter väg)
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Hastighet 
Högsta tillåten hastighet 
På landsbygd ska högsta tillåten hastighet längs 
mötesfria vägar normalt vara 100 km/tim. Det 
finns dock ett generellt undantag för E4 längs 
norrlandskusten där hastighetsgräns 110 km/
tim kan godtas om standarden uppfyller krav 
för 110. Vägar med hastighetsgräns ≥ 100 km/
tim innebär att vägen är utpekad som funktio-
nell förbindelse där hög framkomlighet prio-
riteras. Samtidigt kan det lokalt finnas behov 
av lägre hastighetsgräns, exempelvis förbi 
korsningar och bebyggelse. Det behövs då en 
avvägning mellan vägens övergripande funk-
tion, utformningsstandard och behov av lokalt 
hänsynstagande med målsättning att hitta väl 
avvägda och samtidigt kostnadseffektiva lös-
ningar. Lokala sänkningar beslutas via lokal 
trafikföreskrift, på landsbygd tas dessa beslut 
berörd Länsstyrelse. Om längre sträckor är  
aktuellt kan de istället behöva de ses som av-
brott/uppehåll i den mötesfria vägen. 

Referenshastighet 
Referenshastighet används som begrepp i 
regelverk vid val av bland annat utformnings-
parametrar. Referenshastighet ska normalt 
motsvara tänkt hastighetsgräns. För utformning 
kopplad till linjeföring och sikt måste inrikt-
ningen ovan alltid vägas mot konsekvenser och 
effekter. Inriktning ovan bör vara målsättning 
vid nybyggnadsobjekt även om lokala avsteg bör 
kunna godtas om de är motiverade. Vid om-
byggnadsobjekt måste istället nyttan av even-
tuella förändringar i linjeföringen (för att uppnå 
standard enligt referenshastigheten) vägas mot 
kostnader och andra konsekvenser en ombygg-
nad medför. 

Färdhastighet 
Figuren 202 kan användas för bedömning av 
snitthastighet beroende av flöde och andel 
omkörningsbar längd förutsatt normal andel 
lastbilstrafik (4 procent Lbu, 4 procent Lbs) 
och siktklass 1. Figuren ger också underlag för 
översiktlig bedömning av vilken andel omkör-
ningsbar längd som bör uppnås för att begränsa 
hastighets reduktion i högtrafik där inriktningen 
är lägst VR minus 10 km/tim, det vill säga nor-
malt 90 km/tim.

Figur 197: Ögla på MLV

Figur 198: 1+1 MLV 100 (före detta 9 meter väg), 
fastig hetsinfart

Figur 199: 1+1 MLV 100 (före detta 9 meter väg), en-
skilda anslutningar

Figur 200: 1+1 MLV (före detta 9 meter väg) passage 
över bro

Figur 201: 1+1 MLV (före detta 9 meter väg) inget 
vägräcke över bron
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Figur 202: Samband mellan trafikflöde, hastighet och andel omkörningsbar längd
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Inledning och avslutning 
Övergång mellan tvåfältsväg och mötesfri väg 
och vice versa ska märkas ut enligt figur 204  
nedan. 

Det är viktigt att övergången mellan mötesfri 
väg och annan vägtyp utformas på tydligt sätt. 
Övergång till mötesfri väg från tvåfältsväg måste 
utformas så att trafikanter inte av misstag kör 
på fel sida av räcket. Normala trafikplatsregler 
bör vara tillämplig även här, det vill säga. undvika 
övergång i högerkurva i samband med avfart till 
höger, se figur 203.

Figur 203: Olämplig övergång från tvåfältsväg till väg 
med mittremsa i högerkurva i kombination med avfart.

Figur 204: Inledning och avslutning på en mötesfri väg
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I vissa fall kan lokala uppehåll i mitträcket 
behövas, förbi korsningar men i vissa fall även 
längre avsnitt, exempelvis vid passage av en 
befintlig bro, se figur 207. 

Räckesstart i korsningar och efter längre öpp-
ningar ska markeras med vägmärke. I smala 
mittremsor kan det vara för smalt för att in-
rymma ett vägmärke och det kan behövas en 
viss breddning vilket kan ske genom viss lokal 
minskning av körfältsbredd. Figur 205: Detalj mittremsa vid öppning i mitträcket

Figur 206: Inledning av mötesfri väg

Figur 207: Mitträcke upphör inför bron

Figur 208: Sträcka utan mitträcke
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Figur 209: Räcken och breda linjer förstärker vägens 
form. Ojämnheter framhävs

Figur 210: Vägens grundform är densamma men linje-
föringen förstärks med räcke och kraftigare linjer

Figur 211: Linjeföring vid övergångssträckor måste stu-
deras in gående, denna övergång ger ett alltför oroligt 
intryck

Sikt och linjeföring 
Vilken utformning och standardnivå som upp-
nås är beroende av vilka förutsättningar som 
ges, framför allt om det är fråga om nybyggnad 
eller ombyggnad men också svårighetsgrad 
såsom terrängförhållanden. Exempel: 
• Ombyggnad av tvåfältsväg med överlag god 

standard 

• Ombyggnad av tvåfältsväg med låg standard 

• Nybyggnad enkla förhållanden 

• Nybyggnad besvärliga förhållanden 

Historiskt och även framåt är ombyggnad 
från befintlig tvåfältsväg till mötesfri väg det 
dominerande utbyggnadsfallet. Genomförda 
ombyggnader av 13 meters vägar har överlag 
haft god standard och det har inte funnits några 
egentliga behov av standardhöjningar, möjligt-
vis med enstaka undantag. I takt med att om-
byggnader numera i större utsträckning utgår 
från smalare/äldre vägar med lägre standard 
blir frågor om linjeföring och sikt aktuella. 

För mötesfria vägar tillkommer utöver traditio-
nell vägformgivning tydligare kanalisering med 
linjer och räcken.

Ytterligare en skillnad gäller omkörningssträckor 
med de breddökningar och linjeförskjutningar  
som då uppstår. Så förutom vägkroppens grund-
form måste räckeslinjer och omkörningssträckor 
studeras ingående. Början och slut på omkör-
ningssträckor måste ges en tydlig linjeföring 
som blir kördynamiskt rätt och får ett godtag-
bart utseende.

Mitt- och sidoräcken blir ofta siktskymmande 
i mer eller mindre omfattning. Här behövs en 
avvägning mellan nyttan av räcket och vilka 
problem skymd sikt kan medföra.
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Tabell 32: Nybyggnadskrav för linjeföring, VR 100/VR110

Sikt och linjeföring Nybyggnad normalstandard Lägsta standard

Stoppsikt, 0 % längslutning 165 m/195 m 135 m/180 m
Horisontalkurva, minsta radiestorlek 700 m*/900 m* 500 m*/800 m*
Övergångskurva ska användas vid resulterande radie ≤ 750 m/890 m ≤ 625 m/750 m
Övergångskurva, minsta klotoidparameter A 250 m/290 m 220 m/250 m
Vägen ska skevas vid radiestorlek ≤ 4 000 m/≤ 4 500 m
Skevning minst 4 % vid radiestorlek ≤ 2 400 m/≤ 2 800 m
Skevningsutjämningssträcka U0** ≥ 70 m / ≥ 80 m
Konvex vertikalkurva, minsta radiestorlek 6 000 m/9 000 m 4 500 m/8 000 m
Konkav vertikalkurva, minsta radiestorlek 4 500 m/5 500 m 3 000 m/4 500 m
Största längslutning 6 % 8 %

*Minsta radiestorlek för horisontalkurvor förutsätter minst 4 procent skevning.
** U0 avser övergång mellan -2,5 och 2,5 procent (och tvärt om), eventuell resterande skevning kan utjämnas 

längs resterande del av övergångskurvan, dock högst med samma rotationshastighet som övergången enligt U0.

Sikt och linjeföring vid nybyggnad 
Vid nybyggnad eller så stora ombyggnader att 
befintlig väg inte kan användas på rationellt 
sätt är det rimligt att ställa traditionella nybygg-
nadskrav, se tabell ovan. 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.  

I vänsterkurvor kan mitträcket vara siktskym-
mande. Om möjligt bör radiestorlekar väljas så 
att detta undviks. Om mindre radiestorlek be-
hövs är ett alternativ siktbreddning men det är 
också möjligt att ge avkall på siktkraven om det 
är fråga om en kortare sträcka som samtidigt 
inte bedöms kritisk ur siktsynpunkt, exempelvis 
låg risk för köbildning. 

Om sidoräcken blir siktskymmande bör möj-
ligheterna att istället utforma sidoområdet 
utan räcke analyseras. Om detta inte är möjligt 
(exempelvis om det är fråga om passage över 
en bro) bör räcke ändå normalt kunna godtas. 
Eventuell sidoplacering kan vara ett alternativ 
om merkostnaderna är låga.

Övergångskurvor ska utformas i form av klotoid 
enligt 
A2=R * L där A=klotoidens parameter 
R=klotoidens slutradie (m) 
L=klotoidens längd (m) 

Övergångskurvans längd ska vara minst lika 
lång som eventuell skevningsutjämningssträcka. 
Klotoidparametern (A) ska som minst uppfylla 
värden enlig tabellen ovan. 
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Skevningsutjämning ska utformas enligt figuren nedan.

Figur 212: Utformning av skevningsutjämning
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Figur 213: Vilka (om några) linjeföringsåtgärder kan 
vara aktuella längs en sådan här väg?

Figur 214: Befintliga vägar saknar ofta övergångskurvor

Sikt och linjeföring vid ombyggnad 
Vid ombyggnad från befintlig tvåfältsväg måste 
en analys och bedömning av 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, övergångs-
kurvor 

Uppfylls standard enligt tabell nedan behövs 
normalt sett ingen ombyggnad av linjeföringen 
om det inte finns särskilda skäl.

Ombyggnad till mötesfri väg innebär normalt 
att problem med otydlig visuell ledning minskar  
eftersom mitträcket ger ökad ledning. Sikt-
svackor behöver inte heller vara något problem  
när man inte längre behöver köra om i mot-
riktat körfält. Med smala körfält och mindre 
vingelmån är det samtidigt viktigt att man som 
trafikant har en rimlig möjlighet att bedöma 
linjeföringen och kunna planera körningen. 
Därför behövs en bedömning från fall till fall i 
vilken mån linjeföringen bör förbättras för ökad 
visuell ledning.

Sikt längs vägen kan begränsas av hinder i sid-
led (sidoterräng, växtlighet, räcken) och/eller i 
vertikalled såsom backkrön och svackor. Oftast 
är problemet räcken och backkrön. Vid ombygg-
nad av befintlig väg bör normalt vanliga, låga 
räcken i mittremsa godtas utan någon särskild 
siktbreddning. Om sidoräcken blir siktskym-
mande bör möjligheterna att istället utforma 
sidoområdet utan räcke analyseras. Om detta 
inte är möjligt (exempelvis om det är fråga om 
passage över en bro) bör räcke godtas. Eventuell 
sidoplacering kan vara ett alternativ om mer-
kostnaderna är låga.

Figur 215: Krön och kurva skymmer sikten men får 
normalt godtas vid ombyggnad av befintlig väg

Tabell 33: Lägst godtagbara standard vid ombyggnad till MLV 100

Sikt och linjeföring Lägsta standard

Stoppsikt, 0 % längslutning 135 m
Horisontalkurva, minsta radiestorlek 500 m
Konvex vertikalkurva, minsta radiestorlek 4 500 m
Konkav vertikalkurva, minsta radiestorlek 3 000 m
Största längslutning 8 %
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Förbättring av sikt över backkrön genom ökad 
radiestorlek är ofta kostsamma att åtgärda. 
Bedömning av nytta. Vid bedömning av åtgärder 
längs vägen måste också hänsyn tas till kors-
ningar och anslutningar längs sträckan. Det kan 
tala både för och mot linjeföringsombyggnader. 

Exemplet nedan visar en befintlig 9 meters väg. 
I vertikalled en konvex radie med radiestorlek 
4 500 meter. Vägens linjeföring bör kunna bibe-
hållas utan åtgärd.

Figur 216: En befintlig 9 meters väg

Figur 217: Exempel på siktskymmande krön

Sektion 
Första generationens mötesfria vägar utgick 
från befintliga 13 meters vägar och typsektionens 
indelning baserades på vad som inrymdes inom 
befintlig vägbana. Andra generationens mötes-
fria vägar, ”gles mötesfri väg”, var anpassad för 
befintliga 9 meters vägar och blev följaktligen 
smalare än de som utgick från 13 meters vägar. 
Vid val av typsektion behöver därför hänsyn tas 
till utbyggnadsfall, är det fråga om: 
• Befintlig 13 meters väg. 

• Befintlig 9 meters väg. 

• Befintlig väg smalare än 9 meter. 

• Nybyggnad.

Grundkraven som styr måtten för typsektionen 
är följande: 
• Fri bredd mellan räcken 

• Körfältsbredd 

• Vägrensbredd

• Mittremsa och mittvägrenar 

Utöver detta finns krav för: 
• Vägmarkering

• Räffling 

• Mitträcke 

Fri bredd 
Första generationens 13 m breda mötesfria vägar 
gav cirka 5,1 meter som minsta bredd mellan 
räcken längs enfältssträckor. 5,1 meter möjlig-
gör 4,5 meter breda dispenstransporter med 
0,3 meter marginal på ömse sidor. 

Mötesfria vägar som utgår från 9 meters vägar 
blir smalare, 4,5 meter minus halva räckesbred-
den, vilket motsvarar 4,35 meter om räckets 
bredd är 0,3 meter. Här inryms 3,5 meter breda 
transporter med viss vingelmån. Sidoräcken 
kan sidoplaceras upp till 0,75 meter från be-
läggningskanten vilket ger större fri bredd än 
ovan angivna. Befintliga broar (som behålls) kan 
dock utgöra begränsningar i bredd. Förutom 
bredd behöver också tunga dispenstransporter 
beaktas. Tunga transporter kan behöva passera 
bromitt och ska befintliga broar då kunna behål-
las behövs uppehåll i mitträcke. Bedömning av 
brons återstående livslängd, underhåll et cetera 
beslut för åtgärd. För vägar som är särskilt ut-
pekade för dispenstransporter ska breddbehov 
utredas i det aktuella fallet om inte stråkstudier 
finns. För vägar som inte är särskilt utpekade  
för dispenstransporter godtas 5,1 meters fri 
bredd mellan räcken. Mått under 5,1 meter men 
lägst 4,35 meter kan också normalt godtas dock 
först efter särskild utredning som klarlägger att 
breddbegränsningen inte medför orimlig påver-
kan på befintliga verksamheter med mera och 
att godtagbar åtkomst vid räddning uppnås. 
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Figur 218 visar asymmetrisk placering av 
mitträcket för att öka bredden på enfältssträckan.

Figur 218: Fri bredd mellan räcken, exempel på sido-
placerat mitträcke

Körfältsbredd 
För körfältsbredd finns vissa grundkrav och 
målsättningen är att minsta bredd på mötesfria 
vägar ska vara 3,25 meter. Vid ombyggnad av 9 
respektive 13 meters vägar kan körfältsbredderna 
minskas något om totalbredden på vägen inte 
helt når upp till 9 respektive 13 meter (övriga 
mått hålls då konstanta). Omvänt ökas körfälts-
bredderna om måtten är något större än 9/13 m.
 
Vägrensbredd 
Vägrensbredden är beroende av separerings-
form. Vid vägrensseparering ska bredden vara 
minst 1,5 meter. Större bredd, minst 1,3 meter, 
behövs från och till busshållplatser eller andra 
avsnitt som utgör prioriterade gångförbindel-
ser. I figurerna 223–224 anges vägrensbredd 
0,75 meter. Om gång- och cykeltrafik inte 
förekommer längs vägen kan vägrensbredden 
minskas till 0,5 meter. 

Mittremsa och mittvägrenar 
Mittremsans bredd ska vara lika med vägräckets 
bredd. I typsektionerna nedan förutsätts en 
bredd på maximalt 0,3 meter. Om det är fråga 
om bredare räcke behöver mittremsan breddas. 
Detta är inte möjligt om typsektionen ska hålla 
sig inom en befintlig 13 eller 9 meters väg. Mitt-
vägrenens bredd ska vara minst 0,5 meter.

Vägmarkering
Vägmarkering ska utformas enligt principerna i 
figuren nedan.

Figur 219: Vägmarkering

Räffling 
Normalt kan både inre och yttre vägrenar räfflas 
enligt figur nedan. Det finns dock vissa restrik-
tioner: 
• Nära bebyggelse: Schablonmått för skydds-

avstånd till bebyggelse är 150 meter om det 
inte finns särskilda bullerskydd. Närmare än 
150 meter räfflas alltså inte. 

• Broar: Räffling sker inte heller på broar. 

• Vid vägrensseparering, inge räffling om väg-
rensbredden understiger 1,0 meter.

Figur 220: Räffling av vägren
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Figur 221: Räcke, räfflor och vägmarkering Figur 222: 12,5 meter vägbanebredd och nära till bro-
stöd. Åtgärd?

Räcken 
Mitt- och sidoräcken ska normalt ha kapacitets-
klass N2 eller H1. Högre kapacitetsklass behövs 
på bro och vid hög bank. Mitträcke ska ha kapa-
citetsklass N2 eller H1. Arbetsbredden W får 
vara högst 1,3 m. Mitträcket ska vara kontinuer-
ligt öppningsbart eller kunna öppnas på jämna 
mellanrum anpassade efter bland annat åtkomst 
för underhåll. Samråd ska ske med räddnings-
tjänst och underhåll.

Typsektioner vid om- och nybyggnad
Ombyggnad av befintlig 13 meters väg 
Befintlig 13 meters väg bör utformas enligt 
figurerna 223–224. Om gång- och cykeltrafiken 
är separerad kan vägrensbredden minskas till 
0,5 meter och körfältsbredderna stället ökas. 
Vid större gång- och cykelflöden behövs breda-
re vägrenar eller separering på egen bana, lokal-
vägnät med mera. För 13 meters vägar kan 1+1 
sträckor vara aktuellt om vägrenarna har dålig 
bärighet eller om bättre utrymme för cykeltrafik 
behövs. Normalt ska beläggningsryggen place-
ras i räckeslinjen.

Figur 223: Typsektion vid ombyggnad av 13 meter väg

Ombyggnad av befintlig 9 meters väg 
9 meter anses nu vara det smalaste mått som 
kan godtas för en 1+1 sträcka. Detta ger nedan-
stående typsektion. Dock bör mittvägrenarna 
vara minst 0,6 m. Vid större gång- och cykel-
flöden behöver vägen breddas eller separering 
via egen bana och dylikt. 

Med gång- och cykelbana separerad kan väg-
rensbredden minskas till 0,5 meter och istället 
kan körfältsbredderna ökas. 

Längs omkörningssträckor finns en möjlighet 
att placera räcket asymmetriskt för att ge bättre 
plats på enfältssidan, se typsektion för ombygg-
nad av 13 meters väg i figur 223. Normalt ska 
beläggningsryggen placeras i räckeslinjen. Detta 
behöver framför allt beaktas vid breddning för 
omkörningssträckor i det fall breddningen inte 
sker enkelsidigt på ”rätt” sida.

Ombyggnad av vägar smalare än 9 meter 
Ombyggnad som utgår från vägar som är smalare 
än 9 meter innebär att vägen behöver breddas 
även längs 1+1 sträckor. Normalt handlar det om 
vägar mellan 7 och 8 meter (smalare har ofta för 
låg standard i övrigt för att enbart breddas). 

Här föreslås motsvarande sektion som för 9 me-
ter väg men med den skillnaden att mittremsan 
inklusive mittvägrenar ökas till 1,5 meter istället 
för 1,0 meter. Det ger nedanstående typsektioner. 

Normalt ska beläggningsryggen placeras i 
räckes linjen.
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Figur 224: Typsektioner vid olika utbyggnadsfall

Nybyggnad
Vid nybyggnad bör i normalfallet gång- och 
cykel trafiken vara separerad via lokalvägnät  
eller egen bana och då bör typsektionerna 
nedan väljas. Beläggningsryggen ska placeras i 
räckeslinjen.  

Sidoområden
Nybyggnad
Vid nybyggnad gäller normala nybyggnadskrav 
enligt figur 225. Utformning med flack slänt och 
säkerhetszon ska väljas så långt möjligt. Om 

kraven inte kan uppfyllas används istället  
sidoräcke. Räcke kan sidoplaceras upp till 
0,75 meter.

Säkerhetszonen ska vara fri från: 
• Fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 meter 

ovan marknivån. 

• Stup (vertikalt fall med höjd ≥ 0,5 meter eller 
slänt med lutning > 1:3). Utanför halva säker-
hetszonens bredd tillåts dock korsande väg-
trummor med dimension ≤ 0,8 meter. 

• Djupt vatten (överstigande 0,5 meter vid  
medelvattenstånd). 
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Figur 225: Sidoområdesutformning vid bank

Vägutrustning i säkerhetszonen ska vara efter-
givlig och får inte vara penetrerande. Andra 
anordningar i säkerhetszonen ska placeras 
och utformas så att skaderisken vid avkörning 
begränsas. Korsande vägtrummor ska utformas 
så att skaderisken vid påkörning begränsas. På 
avsnitt utan sidoräcken ska trumändar utformas 
snedskurna till samma lutning som slänten. 

Största bankhöjd utan räcke och största dikes-
djup kan ökas om så behövs med hänsyn till 
exempelvis lokala svackor i terrängen eller 
dränering av överbyggnad. Där säkerhetszonen 
behöver breddökas med hänsyn till både bank-
höjd och ytterkurva ska måtten adderas. I de 
fall tillägg görs i en ytterkurva godtas motsva-
rande minskning i innerkurvan.
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Figur 226: Sidoområdesutformning vid skärning



211

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Figur 227: Sidoområdesutformning vid räcke
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Ombyggnad 
Ombyggnad av vägar med bredd större eller lika 
med 13 meters väg behöver normalt sett inte 
breddas (förutsatt att det inte gäller breddning 
till 2+2). Längs smalare vägar kan det finnas 
delavsnitt som inte heller breddas eller där 
breddning sker på endast den ena sidan. I dessa 
fall behöver den befintliga sidoområdesstan-
darden analyseras och bedömas med avseende 
säkerhet och byggnadstekniska aspekter såsom 
stabilitet. Uppenbara trafiksäkerhetsbrister, 
exempelvis för låga räcken eller fasta hinder 
inom säkerhetszonen (mätt på motsvarande sätt 
som för nybyggnad) ska åtgärdas. Andra brister 
exempelvis för brant slänt, räckesavslutningar 
med mera ska bedömas med avseende på trafik-
säkerhetseffekter. 

Det är inte ovanligt att trafiksäkerhetsåtgärder 
i sidoområden tidigare genomförts längs en 
sträcka som nu ska byggas om till mötesfri väg. 
Det gäller då att ta till vara det som gjorts i den 
utsträckning som går. Eftersom det ofta är fråga 
om sidoräcken måste hänsyn tas till vilken fri 
bredd som behöver finnas mellan sidoräcket 
och mitträcket. 

Några exempel på hur befintliga sidoområden 
kan hanteras ur ett säkerhetsperspektiv visas 
nedan. Breddning eller större ombyggnad utfor-
mas enligt nybyggnadsstandard. 

Exempel 1: 
13 m väg med sidoräcken av konventionell typ. 
5,1 meter fri bredd mellan räcken godtas. 

Räckets höjd och skick inventeras. Hänsyn tas 
till om vägbanan höjs på grund av ny belägg-
ning. Om räcket är oskadat och höjden efter 
ombyggnad kommer vara minst X,x m (centrum 
navföljare-vägbana) behålls räcket utan åtgärd?

Exempel 2: 
13 meter väg med sidoräcken av konventionell 
typ i anslutning till brostöd. Som framgår av 
fotot är räcket på vänster sida för kort och skyd-
dar inte mot påkörning. 

Frågeställningen är här om räcken ska dimen-
sioneras för buss som nybyggnadskraven anger? 
Och ska man byta räckesavslutningar? Generellt 
respektive här.

Exempel 3: 
13 meter väg med sidoräcken av konventionell 
typ. Längre fram ett broräcke över en kort bro. 
Räckets höjd och skick inventeras. Hänsyn tas 
till om vägbanan höjs på grund av ny beläggning. 

Om räcket är oskadat och höjden efter om-
byggnad kommer vara minst X,x m (centrum 
nav följare-vägbana) behålls räcket utan åtgärd? 
Eller ska H2 förlängas? Med hänsyn till både 
bro och hög bank.
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Exempel 4: 
13 meter väg med sidoräcken av traditionell typ 
(C). Säkerhetszonen rensas från fasta hinder 
(stenar, träd med mera) men släntutformningen 
bör i övrigt kunna behållas?

Exempel 5: 
8 meter väg. Breddning till 1+1 (cirka 9,5 meter). 
Om räcket efter ombyggnad kommer att uppfyl-
las krav enligt exempel 1 och fri bredd mellan 
räcken blir tillräcklig, kan breddning ske på 
högra sidan och vänstra behållas utan åtgärd.

Exempel 6: 
Slänter av traditionell typ. Längs den eller de 
sidor som inte breddas rensas säkerhetszonen 
från fasta hinder (stenar, träd med mera) men 
släntutformningen bör i övrigt kunna behållas?

Exempel 7: 
Slänter av traditionell typ. Förhållandevis djupa 
diken med skarp kant. Längs den eller de sidor 
som inte breddas rensas säkerhetszonen från 
fasta hinder (stenar, träd med mera).

Exempel 8: 
Här har ombyggnad till MLV skett och befintlig 
slänt av traditionell typ behållits.

Exempel 9: 
Här har ombyggnad till MLV skett och befintlig 
slänt behållits men kompletterats med slänt-
räcke.

Exempel 10: 
Här har ombyggnad till MLV skett och befintlig 
slänt behållits men kompletterats med sido-
placerat balkräcke. Grundläggningsförhållandena  
behöver vara sådana att räcket kan förankras.
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Separering av gående och cyklister 
Vid MML (motortrafikled) ska all gång- och  
cykeltrafik vara separerad från vägen. Detta 
gäller även fyrfältigt MLV. 

För övriga mötesfria landsvägar är den generel-
la inriktningen att utpekade gång/cykel för-
bindelser som lägst ska uppnå grön nivå enligt 
säkerhetsklassificeringen, det vill säga lägst God 
säkerhetsnivå (se tabell 34). Målsättningen är 
att uppnå ”Mycket god” nivå. Övriga förbindel-
ser ska som lägst uppnå gul/acceptabel nivå.

Längsgående separering
Den generell inriktning är att utpekade gång/
cykel i första hand bör separeras på egen bana 
eller lokalvägnät. Vid separering på egen bana 
(eller lokalväg om utbyggnad då behövs) bör 

samhällsekonomisk effektivitet bedömas. Det 
behövs förhållandevis stora flöden för att en 
bana ska vara lönsam i sig, se figur 228. Figuren 
baseras på gamla GC-kalk med nytta Mkr/km 
(1 procent trafikökning och så vidare) beroende 
på trafikflöden och hastighetsgräns. Det kan 
vara aktuellt med GC-bana även om den i sig är 
olönsam men kommer då belasta objektet som 
helhet och dess nytta. 

Från och med 2020-12-22 ska inte GC-kalk 
tillämpas i Trafikverket. Följden av beslutet 
är att GC-åtgärder kan redovisas i en samlad 
effektbedömning utan samhällsekonomisk 
kalkyl alternativ en samlad effektbedömning 
med samhällsekonomisk kalkyl upprättad med 
handkalkyl.

Tabell 34: Ur trafiksäkerhetsklassificeringen, standardnivå för funktionellt prioriterade GC-förbindelser

Vägtyp/hastighet Mycket god God Acceptabel Låg

Mötesfri väg

  

Separerad längs 
vägen och planskilda 
GC-passager.

Vägren ≥0,75 meter 
planskild passage  
eller hastighet 
≤60 km/tim ordnad 
GC-passage i två 
steg.

Vägren ≥0,75 meter.

Figur 228: Med 
25 cyklar i medel-
flöde (mycket på 
landsbygd) ger 
en ett nuvärde 
kring 1 Mkr för att 
bygga en separat 
cykelväg. Notera 
att effekten är 
högre om det är 
fråga om gående
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Miniminivån är vägrensseparering och i VGU 
gäller numera minsta bredd 1,5 meter. Minimi-
nivån är främst aktuell om det inte är fråga om 
utpekade stråk och om det handlar om lägre 
flöden. 

Vid lägre gång- och cykelflöden kan en utform-
ning enligt sommarcykelväg väljas.

I vissa fall kan en kombination av separering via 
lokalvägar (eventuellt sammanbundna av kor-
tare sträckor cykelbanor) och vägrenssepare-
ring vara ett alternativ om separeringen på egen 
bana inte bedöms fullgod på grund av standard, 
vinterunderhåll mm. Vid fullgod separering på 
egen bana och fullgoda lokalvägar kan förbud 
införas mot gång- och cykeltrafik längs primär-
vägen övervägas. 

Exempel på separeringsformer framgår av figur 
229.

Figur 229: Separeringsformer för gående och cyklister

    ≥1,5 m

Vägrensseparering Gång- och cykelbana inom
befintlig vägbana eller
breddning

Gång- och cykelbana

Friliggande gång- och cykelväg 
alternativt lokalväg

”Sommarcykelväg” eller lokalväg.
Vägrensseparering som komplement.

  ≥1,5 m

Figur 230: Exempel på gång- och cykelbana invid vägen som åstadkommits genom viss breddning
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Figur 231: Exempel på en enkel sommarcykelväg invid den mötesfria vägen

Separering tvärs mötesfri väg 
Vid större stråk och samtidigt större trafik-
flöden är inriktningen planskild separering. 
Kontroll behövs av effektivitet, kostnader och 
omgivningspåverkan. TS effekter kan överslags-
mässigt bedömas med stöd av figuren nedan. 
Det kan vara aktuellt med planskild korsning 
även om den i sig är olönsam men kommer då 
belasta objektet som helhet och dess nytta. 

De byggnadstekniska förutsättningarna behöver 
också vara sådana att det går att uppnå en ut-
formning som leder till att den planskilda kors-
ningen verkligen används. I de fall planskild 
korsning inte är möjlig eller bedöms som ett 
orimligt alternativ kan passage i plan med sänkt 
hastighet behöva godtas (normalt vid korsning 
med sänkt hastighetsgräns).  

Om det handlar om fler än enstaka gående och 
cyklister, är inriktningen passage i plan men i 
två steg, helst i kombination med sänkt hastig-
hetsgräns. Passage kan också behöva ske vid 
korsningar och anslutningar längs sträcka och 
då även omkörningssträckor. Hänsyn behöver 
då tas till trafikflöden och trafikantkategorier. 
Helst bör en möjlighet att korsa i två steg med 
visst skydd finnas men även ett enkelt uppe-
håll i räcket kan behöva godtas. Vid breddning 
behöver linjeföringen studeras noga, både 
med hänsyn till kördynamik och utseende. Vid 
korsning i plan ska sikten vara tillräcklig för att 
gående ska hinna passera hela vägen eller ena 
halvan om möjlighet finns att passera i två steg. 
Dimensionerande gånghastighet sätts till 1 m/s.

Figur 232: Trafiksäkerhetseffekter 
av planskild korsning för gång- 
och cykeltrafik
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Figur 233: Exempel på separeringsformer

Planskild korsning

Korsande GC- eller 
gångväg tvärs primärväg

≥ 1,3 m

Vid fyrvägskorsningar kan passagen behöva 
placeras före vänstersvängsfickan för att möjlig-
göra korsande av ett körfält i taget, se exempel i 
figur 234. Räckena har i exemplet nedan place-
rats för att i viss mån skydda väntande  
trafikanter. Refug styr upp passagen och kan 
minska risken att gående snubblar över en 

räckes förankring. Dessutom kan en refug 
möjligtvis förtydliga att man kan passera vägen 
en halva i taget, det vill säga. att det finns en 
möjlighet att stanna i vägmitt. Används refug 
behöver dock hänsyn även tas till vinterunder-
håll och skaderisk.

Figur 234: Exempel på gångpassage vid fyrvägskorsning Figur 235: Gångpassage (från/till busshållplatser) 
tvärs trefältssträcka utan särskild åtgärd

Figur 236: Exempel på gångpassage vid tre körfält och 
med breddning av mittremsan

Figur 237: Exempel på GC-bana invid vägen
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Omkörningssträckor 
Effekt av andel omkörbar längd – påverkan på 
reshastighet 
Andel omkörbar längd påverkar reshastigheten 
över en 2+1-sträcka. För mycket låga flöden be-
stäms reshastigheten av fördelningen för fordo-
nens hastighetsanspråk, det vill säga fordonen 
kan betraktas som fria att välja hastighet obe-
roende av varandra. Vid flöden nära kapacitets-
gränsen blir långsamma fordons hastighetsan-
språk avgörande för reshastigheten, det vill säga 
snabbare fordon hindras i stor utsträckning av 
långsammare fordon. 

För flöden mellan dessa extremer gäller gene-
rellt att ju högre andel omkörbar längd desto 
flackare blir hastighet-flödessambandet för låga 
och medelhöga flöden. Allt annat lika sjunker  
alltså inte reshastigheten lika snabbt med 
ökande flöde på en sträcka med högre andel 
omkörbar längd. Figurerna nedan visar exempel 
på hastighet-flödessamband (baserade på trafik-
simuleringar med RuTSim) för gles 2+1 väg med 
olika andel omkörbar längd. 

En- och två-fältssträckornas längd, sträckans 
linjeföring samt trafikens fordonssamman-
sättning har också stor påverkan på hastighet-
flödes sambandet. Sambanden i figuren nedan 
ska därför endast ses som exempel. 

Vid bestämning av andelen omkörningsbar 
längd behöver, vid ombyggnad, också hän-
syn tas till vägbredd. Vägbredd 13 meter och 
uppåt inrymmer tre körfält. Då är det främst 
övergångssträckor och korsningar som drar 
ner andelen omkörningsbar längd bör normalt 
30–40 procent andel omkörningsbar längd upp-
nås per riktning. Det kan dock finnas andra skäl 
att hålla nere omkörningsandelen, exempelvis 
om lokalt extra utrymme behövs för gång- och 
cykeltrafik (exempelvis en GC-bana inom be-
fintlig vägbanebredd) eller bärighetsproblem på 
vägrenarna. 

Vägbredd från 9 meter till under 13 meter in-
rymmer 1+1 utan breddning. Kan 1+1 avsnitten 
förses med mitträcke utan större övriga åtgär-
der är det ett incitament att hålla nere andelen 
omkörningsbar bredd. Vägar smalare än 9 meter 
behöver kontinuerlig breddning. Breddning för 
omkörningssträckor kan då uppfattas som en 
marginalkostnad. Å andra sidan bör alltid både 
kostnader och intrång hållas nere och effek-
terna av större andel omkörningsbar längd ska 
därför motiveras.

Figur 238: Hastighet-flödessamband för Gles 2+1 väg med 20 procent (vänster) och 30 procent (höger) omkör-
bar längd. Y-axeln visar medelreshastighet i km/tim med enkelriktat flöde i fordon/tim på x-axeln
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Följande samband erhålls mellan investeringskostnad, NNK och trafikflöden.

Figur 239: Exempel: Ökning från 20 till 30 procent omkörbar längd på en mötesfri 100 med 8000 f/d ”tål” en 
investeringskostnad på cirka 2 Mkr/km med NNK-krav 0,5

Maximal längd på enskilda enfältssträckor 
Hur långa enfältssträckor kan eller bör vara 
beror på hur stor fördröjning eller minskning i 
reshastighet som kan accepteras. Givet ett visst 
flöde och fördelning av hastighetsanspråk så 
ökar så ökar restiden förstås med ökande längd 
på enfältssträckan, se exempel i figur 240.

Figur 240: Simulerade reshastigheter över en 1, 
2, 4 respektive 8 km lång enfältssträcka givet ett 
normalför delat hastighetsanspråk med medelvärde 
100 km/tim och standardavvikelse 15 km/tim
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Minsta längd på enskilda tvåfältssträckor 
Omkörningssträckorna är till för att avveckla 
de köer/kolonner som uppstått på föregående 
enfältssträcka Den generella inriktningen är att 
enskilda omkörningssträckor bör vara mellan 
900 och 1 000 meter. Längd ner mot 700 meter 
är minimum för omkörning av enskilda fordon 
och kan vara godtagbart vid låga flöden. Kor-
tare längd är 900 meter kan också vara aktuellt 
om sträckan är placerad strax efter exempelvis 
en cirkulationsplats där utgångshastigheterna 
är låga. Stora variationer mellan omkörnings-
sträckors längd bör undvikas. 

Exempel på skattningar av minsta längd på 
omkörningsfält för olika kombinationer av flöde 
och avsnittslängd på det föregående enfältsav-
snittet finns i tabellen nedan. Dessa beräkningar 
utgår från att det krävs cirka 10 sekunder eller 
275 meter för en omkörning vilket tillsammans 
med en halv övergångssträcka á 75 meter ger en 
minimilängd på 350 meter. Detta räcker oftast 
för att köra om ett enskilt långsammare fordon. 
Känslan är dock att förare är mindre omkör-
ningsbenägna om omkörningssträckan är kort 

och det finns flera långsammare fordon framför. 
Detta är ett av skälen till de minimilängder som 
angetts ovan och som i flera fall är betydligt 
längre än de minimivärden som anges i tabell 35.  

Givet viss andel omkörningsbar längd ska inte 
heller omkörningssträckorna göras onödigt 
långa eftersom då även enfältssträckornas längs 
ökar. Fenomenet är det samma som i signalreg-
lerade korsningar där en ökning av gröntiden 
också innebär en ökning av rödtiden om andelen 
gröntid av omloppstiden inte ändras. 

Inverkan av andel tunga fordon 
Fordonssammansättningen och andelen tunga 
fordon har, precis som på andra vägtyper, en 
stor påverkan på de resulterande reshastig-
heterna. Ökad andel tunga fordon ger ökad 
spridning i hastighetsanspåk och därmed fler 
långsamma fordon som påverkar hastighet- 
flödessambandet i riktning mot lägre reshas-
tighet. Exempel på hastighet-flödessamband 
med olika andel tunga fordon visas i figur 241. 
Hastighet-flödessambanden i figuren är baserade 
på trafiksimulering med RuTSim.

Tabell 35: Längd av omkörningsfält (m) vid olika flöden och avsnittslängder

Flöde (f/tim)
Avsnittslängd (km)

1 2 4 8 16

40 700 700 700 700 700
80 700 700 700 700 1 500
160 700 700 700 1 500 >3 km
240 700 700 900 2 500 >3 km
320 700 700 1 500 >3 km >3 km
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Figur 241: Hastighet-flödessamband för Gles 2+1 väg med 10 procent (vänster) och 15 procent (höger) tunga 
fordon. Y-axeln visar medelreshastighet i km/tim med enkelriktat flöde i fordon/tim på x-axeln

Då tunga fordon påverkar hastighetsfördel-
ningen fås en större påverkan av andelen tunga 
fordon på vägar med mindre andel omkörbar 
längd. Andelen tunga fordon är således en aspekt 
som behöver beaktas vid val av så väl andel om-
körbar längd som längd på tvåfälts- och enfälts-
sträckor. 

Antal tvåfältssträckor 
Antalet tvåfältsträckor och därmed antalet över-
gångar från 2 till 1 körfält ges av sträckornas  
längd tillsammans med andel omkörbar längd. 
Vid höga flöden fungerar övergångarna från 2 
till 1 körfält som aktiva flaskhalsar förknippade 
med en viss sannolikhet för sammanbrott. En 
2+1-sträcka med upprepade övergångar från 2 
till 1 körfält innehåller alltså upprepade flask-
halsar. Genom att övergångarna var och en är 
förknippade med en sannolikhet för samman-
brott kan risken för sammanbrott någonstans 
längs en 2+1-sträcka antas öka med antalet över-
gångar från 2 till 1 körfält. Dock är kapacitet och 
sannolikhet för sammanbrott på 2+1 vägar ett 
område med behov av forskning och utredning. 
En komplicerande faktor i sammanhanget är att 
flödet på de allra flesta 2+1 vägarna ligger långt 
ifrån kapacitetsgränsen. Det blir därför svårt att 
dra slutsatser om sammanbrottssannolikheter 
baserat på uppmätt data.  

Konfiguration 
Som grund för bestämning av körfältskonfigura-
tion används följande arbetsgång: 
1. Bestäm översiktligt inriktning för andelen 

omkörningsbar längd för att på ett ungefär 
klara VR-10. 

2. Kolla samhällsekonomi/målanalys – ger för-
modligen större andel. 

3. Bestäm minsta längd på enskild omkörnings-
sträcka. 

4. Placera ut sträckorna med hänsyn till kors-
ningar, lutning och allt annat som styr. 
Normalt är två kortare omkörningssträckor 
bättre än en lång. Kontroll behöver dock ske 
med hänsyn till flöde och hur lång framför-
varande enfältssträcka är. 

5. Kontroll av slutligt förslag. 

Utformning av omkörningssträckor 
Vid detaljutformning av omkörningssträckorna  
behöver linjeföringen vid inledning och avslut 
särskilt beaktas. Sikten vid hopvävning bör om 
möjligt vara minst 1,5 gånger stoppsikt. Place-
ring behöver också ske med hänsyn till kors-
ningar, anslutningar mm. Hopvävningssträckan 
är satt till 150 meter. Utspetsningen bör ske 
någorlunda likformigt så att inte avsmalning 
sker långsamt i början och snabbt på slutet och 
därmed blir otydligt/abrupt för trafikanterna. 
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Principerna för utformning av omkörningssträckor framgår av figur nedan.

Figur 242: Omkörningssträckor, inledning och avslutning

Linjeföring för genomgående körfält ska upp-
fylla de linjeföringskrav som fastlagts. Omkör-
ningsfält ska uppfylla krav för sidoförflyttning 
enligt VGU. 

Utformningen bör stödja att genomgående 
körfält verkligen uppfattas som genomgående 
och att det verkligen är omkörningsfältet som 
avslutas. 

Linjeföringen måste också studeras ur ett  
ut seendeperspektiv.

Exempel 1: 
Utseendemässigt bra men linjeföring för hop-
vävande trafik bör kontrolleras så att den inte är 
för snäv.
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Exempel 2: 
Otydligt vad som egentligen är genomgående 
körfält och ogynnsam linjeföring ur ett estetiskt 
perspektiv.

Exempel 3: 
Breddning åt ”fel” håll. En fördel är att omkör-
ningsfältet förtydligas (det vill säga att genom-
gående körfält verkligen blir genomgående) 
men ger en sidoförskjutning i fotots riktning.

Exempel 4: 
Breddning med stöd av kurva är ofta fördelak-
tigt. Exempel även på utmärkning av omkör-
ningssträckans längd.

Exempel 5: 
Exempel på utmärkning av enfältssträckans 
längd.

Exempel 6: 
Start efter korsning blir naturligt.

Exempel 7: 
Breddning till höger.

Exempel 8: 
Påfart bildar genomgående körfält.
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Korsningar och anslutningar
Vid ombyggnad till mötesfri väg behövs en 
analys av åtgärdsbehov för befintliga korsningar 
och anslutningar. Både placering och utform-
ning behöver studeras. Utformningsreglerna 
nedan utgår i de flesta fall från nybyggnad.

Korsningstyp och placering
Följande korsningstyper kan vara aktuella för 
mötesfria vägar:
• Korsning typ C (vänstersvängsficka)

• Ögla

• A/B med medlöpande högersväng

• Korsning typ D (cirkulationsplats)

• Korsningstyp F (planskild korsning)

Vid val av korsningstyp måste, förutom säker-
het, framkomlighet och kapacitet, även hänsyn 
tas till korsningens placering i förhållande till 
omkörningssträckornas placering. De mer trafi-
kerade korsningarna ska placeras på 1+1 sträckor 
och i första hand vara trevägskorsningar av typ 
C. Fyrvägskorsningar endast vid låga flöden på 
minst den ena sekundärvägsanslutningen (ÅDT 
< 100 f/d). I vissa fall kan lokal hastighetsbe-
gränsning vara aktuell.

Vid stora flöden kan större korsningar vara 
aktuellt, då cirkulationsplats eller planskild 
korsning. Planskild korsning ansluts till primär-
vägen med korsningstyp B (med triangelrefug, 
endast högersvängande trafik) och dessa kan 
placeras på omkörningssträckor. Cirkulations-
platser bör i första hand undvikas men om inte 
detta är möjligt utformas för 50 km/tim. Obser-
vera att korsningstyp A eller B med vänster-
sväng från primärväg inte får finnas på mötes-
fria vägar. I första hand bör möjligheterna att 
endast tillåta 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 kör-
fält per riktning ska alla korsningar vara kors-
ningar med endast medlöpande högersväng, 
cirkulationsplatser eller planskilda korsningar.

För VR 100 km/tim (det vill säga ingen lokal 
hastighetsbegränsning längs primärvägen) 
krävs 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.

• Siktförhållanden motsvarande minst låg stan-
dard uppfylls.

• I övrigt en enkel/konventionell korsnings-
utformning.

Om inte ovan uppfylls återstår sänkt hastig-
hetsgräns 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/tim, därefter 70, därefter 60.

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

Bedömning av säkerhetsstandard (över/under 
DSS 0,1/år) kan ske med stöd av figur 243.



225

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Figur 243: Samband mellan olycksutfall, korsningstyp, hastiighet och inkommande trafikflödren. Kurvorna utgör 
gränsvärden för 0,1 DSS/år. Grön<0,1 DSS/år, Röd>0,1 DSS/år

Figur 244: Omkörningsfält bör avslutas minst 140 meter före korsningar typ C
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Utformning av mindre korsningar 
Sikt i korsningar ska uppfylla kraven enligt 
tabell och figur nedan. Om gående ska korsa i 
plan ska sikten vara tillräcklig för att gående ska 
hinna passera hela vägen eller ena halvan om 

möjlighet finns att passera i två steg. Dimensio-
nerande gånghastighet sätts till 1 m/s. Räcke 
utgör sikthinder men får placeras inom sikt-
området. Räcket ska dock ha en utformning som 
bidrar till att sikten skyms så lite som möjligt.

Tabell 36: Sikt i korsning, siktsträckor, ögonpunkt och hinderhöjd

100/110 normal std 100/110 låg std 80 normal/låg 60 normal/låg

Lp ≥ 260 m/≥ 330 m ≥ 210 m /≥ 290 m ≥ 200 m/≥ 150 m ≥ 140 m/≥ 100 m
Ls ≥ 5 m ≥ 3 m
Ögonpunkt 1,1 m
Hinderhöjd 0,6 m 1,1 m 0,6/1,1 m 0,6/1,1 m

Figur 245: Sikt i korsning, område med fri sikt
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Vänstersvängsficka ska utformas enligt principerna i figuren nedan. L in bör vara minst 40 meter.

Figur 246: Utformning av korsning med vänstersvängskörfält
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Som framgår av figur 246 bör räcket ”stänga” 
vänstersvängskörfält. Figur 247 visar ett exem-
pel på utformning där räcket istället dragits rakt 
fram vilket riskerar vilseleda trafikanterna att 
köra om.

Vänstersvängsfickan bör inrymma förväntad kö, 
dock minst 30 meter. Förväntad kölängd kan 
bedömas med hjälp av figur 250. Figuren redo-
visar kölängd som funktion av överordnat flöde 
(Qö) för fyra olika underordnade flöden (Qu), 
det vill säga vänstersvängsflöden från primär-
väg till sekundärväg. Mellan dessa fyra kurvor 
kan approximation göras. Samtliga kölängder 
avser sannolikheten 90 procent att kön inte blir 
längre, det vill säga. i 10 procent av fallen kan 
kölängden bli längre än den beräknade i dia-
grammen.

Figur 247: ”Öppet” vänstersvängsfält kan vilseleda 
trafikanter att köra om

Figur 248: ”Stängt” omkörningsfält

Figur 249: Ombyggnad till MLV där befintlig korsning 
bibehållits

Figur 250: Samband mellan trafikflöde och körlängd.
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En C-korsning kan kompletteras med höger-
svängskörfält (av eller på) men endast om 
särskilda skäl finns. Principutformning av ögla 
framgår av figuren nedan. Öglan ska utformas 
så att:
• Avkörningsvinkeln (W) är < 50 gon.

• Körvidden är < 5 m vid öglans början.

• Ett typfordon Lps står med fordonets dragbil 
nära vinkelrätt mot primärvägen.

Vid ombyggnad av befintlig 9 meters väg med 
1,0 meters bredd mellan de motriktade körfäl-
ten behövs en lokal breddning till 1,2 meter för 
att inrymma trafikdelartavlor. Breddning får 
göras inom befintlig vägbredd genom en lokal 
avsmalning av körfälten. Korsningen ska förut-
om vägvisare förses med orienteringstavla (F2) 
som beskriver avsett körsätt.

Figur 251: Principutformning ögla
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Figur 252: Exempel på ögla

Anslutningar med endast högersväng är aktuella  
dels vid lågtrafikerade korsningar där viss väg-
förlängning kan godtas, dels i planskilda kors-
ningar. 

Generella principer för utformning framgår 
av figur 253. Behov av utmärkning avgörs från 
fall till fall. Hänsyn bör då tas till att risken för 
felkörning är större vid anslutning mot tvåfälts-
sträcka jämfört med enfältssträcka.

Figur 253: Exempel på korsning med medlöpande 
högersväng

Eventuell riktningsgivande
trafikö/refug

Eventuella regleringar

Utformning av planskild korsning 
Den huvudsakliga skillnaden mellan en plan-
skild korsning och vanliga korsningar är att 
vänstersvängar undviks. Anslutning till primär-
väg sker via två vanliga korsningar med endast 
högersväng. För dessa gäller utformningsregler 
motsvarande för mindre korsningar. 

Ofta kallas planskilda korsningar för ”trafik-
platser” och förutsätts ha av- och påfarter vilka 
de ofta också har men det är bara längs motor-
trafikled detta är ett generellt krav.

Figur 254: Exempel på planskild korsning

Figur 255: Exempel på avfart
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Figur 256: Utformning av högerpåsvängsfält

Tabell 37: Högerspårsvängsfält, delsträckors minsta längd

VR Övergångssträcka (m) Anpassningssträcka (m) Utspetningssträcka (m)

≥ 80 70 110 70

Det är viktigt med tydlighet. Trafikanterna ska 
inte förvillas att tro att utformningen håller 
högre standard än den verkligen gör med risk 
att man kör av med för hög hastighet.

Påfarter kan utformas enligt principerna för 
högerpåsvängsfält med utformning och längder 
enligt ovan.

Avfarter kan utformas enligt principerna för  
högeravsvängskörfält enligt nedan. Högerav-
svängskörfält ska normalt utformas så att höger-
svängande trafik inte skymmer genomgående 
trafik för de som ska ansluta i korsningen och 
bör därför utformas kilformigt. Det gäller dock 
inte för korsningar utan vänstersväng (som vid 
planskild korsning) där körfältet istället kan 
utformas parallellt med primärvägen.

Figur 257: Utformning av högeravsvängsfält

Tabell 38: Högeravsvängsfält, delsträckors minsta längd

VR Inledningssträcka (m) Retardationssträcka vid väjningsplikt (m)

80 70 ≥ 80
100 80 ≥ 100
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Anslutningar/anslutningstäthet
Mer trafikerade anslutningar (ÅDT-dim > cirka 
100 f/d) hanteras enligt samma principer som 
för korsningar. För övriga anslutningar kvarstår 
följande alternativ:
• Ögla

• Medlöpande högersväng

• Traktoröverfart

• Väntficka

Vid ombyggnad bör möjlighet till sanering av 
anslutningar utredas och effektbedömas. Hän-
syn behöver tas till både trafikflöden och anslut-
ningsstandard, siktförhållanden med mera.  
Inriktningen är att sanering eller avstängning 
på grund av exempelvis mitträcke får medföra  
en vägförläning med upp till 3 km, se figur  
nedan (det vill säga Dx2 < 3 km respektive 
(L-D)x2 < 3 km).

Öppning i mitträcke bör undvikas men behov 
kan finnas för exempelvis jordbruksredskap att 
korsa vägen för att kunna nå marker på ömse 
sidor. Öppningens längd ska hållas nere men 
behöver anpassas med hänsyn till om även  
vänstersväng ska tillåtas.

Anslutningens placering och utformning ska 
dessutom ge godtagbar säkerhet med avseende  
på sidoområdesutformning och eventuella 
öppningar sidoräcke och mitträcke ska kunna 
godtas. I drift bör nya anslutningar inte godtas 
mer än i undantagsfall.

Sikt i anslutningar ska uppfylla krav motsva-
rande som för korsningar. Undantag kan godtas 
för lågtrafikerade anslutningar (enstaka per 
dag) där Lp får minskas till stoppsikt och Ls till 
2 meter.

Dimensiensionerande fordon, utrymmesklass 
och körsätt ska klarläggas för samtliga anslut-
ningar.  

Figur 258: Trafikering från och till anslutningar med endast medlöpande högersväng
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Figur 259: Skogsanslutning

Anslutning med ögla utformas på motsvarande 
sätt som för korsningar av typ ögla. För med-
löpande högersväng gäller också motsvarande 
principer som för korsningar men med anpass-
ning till funktion. Vid mindre anslutningar typ 
skogsbilvägar med mera behövs normalt ingen 
utmärkning, se figur 259.

Figur 260: Traktoröverfart

Vänstersväng från primärväg får normalt inte 
ske direkt från primärvägen. Undantag kan gälla 
om det är fråga om anslutningar utan daglig tra-
fik och där samtidigt det finns skäl att undvika 
en lösning utan öppning i mitträcket. I anslut-
ningar in mot enstaka eller några få bostadsfas-
tigheter kan öppning i mitträcket kombinerat 
med en väntficka enligt figur nedan godtas. 
Eftersom denna anslutningstyp inte kan trafik-
regleras på samma sätt som andra korsnings- 
och anslutningstyper är det endast aktuellt för 
anslutningar med enstaka trafikanter men där 
medlöpande högersväng inte bedöms som en 
rimlig åtgärd. Anslutningen bör inte märkas ut.

Väntfickans bredd (B) bör vara minst 2,5 meter.  
Öppningen kan behöva dimensioneras för  
vänstersvängande Lps både från primär- och  
sekundärvägen, se pilar i figur 261. För att und-
vika lång öppning i räcket kan då väntfickan för-
längas för att ge utrymme för vänstersvängande 

trafik från sekundärvägen. Väntfickan kan då 
även samordnas med en eventuell busshållplats. 
Med hänsyn till trafikregler kopplat till sväng så 
bör dock fickan placeras före öppningen så att 
en trafikant som kör ut från fickan hinner hålla 
ut mot vägmitt innan svängen genomförs.

Vid ombyggnad av befintlig 9 meters väg med 
1,0 meter bred mittremsa behövs en lokal 
breddning till 1,2 meter. Denna kan göras inom 
befintlig vägbredd genom en lokal avsmalning 
av körfälten.

Figur 261: Väntficka

Enfältssträcka ≥ 140 m
≥ 20 m

≥ 20 m

Väntficka 
≥ 25 m

Anslutning med
väntficka

Anslutning med
förlängd väntficka

Väntficka 

≥ 25 m

Figur 262: Exempel på väntficka (till vänster i bild)

Figur 263: Väntficka, ett exempel till
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Sopor, post med mera 
Vid ombyggnad av befintliga tvåfältsväg kan det 
ibland finnas enskilda fastigheter där sophämt-
ning och postutdelning sker ute vid vägen. En 
lösning som försvåras eller omöjliggörs om vägen 
tas i anspråk som körbana. Här bör praktiska 
lösningar eftersträvas, exempelvis att anslut-
ningen förlängs eller utvidgas så att den också 
kan utgöra en angöringsficka för servicetrafik.

Figur 264: 13 meters väg med enskild anslutning, brev-
låda och sop behållare

Sidoanläggningar 
Utformningsreglerna nedan utgår i de flesta 
fall från nybyggnad. Vid ombyggnad till mötes-
fri väg behövs en analys av åtgärdsbehov för 
befintliga sidoanläggningar. Både placering och 
utformning behöver studeras och behov av vilka 
åtgärder som behövs klarläggas.

Figur 265: På tvåfältsvägar med breda vägrenar an-
vänds de ibland som ”av- och påfarter”, en möjlighet 
som oftast försvinner när vägen byggs om till mötesfri

Figur 266: Åtgärdsbehov för befintliga sidoanläggningar 
behöver analyseras

Busshållplatser 
Busshållplatser längs mötesfria motortrafik-
leder ska utformas som avskild hållplats med 
av- och påfart. På mötesfri landsväg ska det som 
minst vara fickhållplats utanför körbanan. 

Vid placering behöver hänsyn tas till framkom-
lighet och säkerhet för både biltrafik och gående 
från och till busshållplatsen. Sikt och lutning 
bör uppfylla värden enligt tabell nedan.

Tabell 39: Busshållplatser, bakåtsikt och lutning

Förandens bakåtsikt från hållplatsen ≥ 240 m

Sikt mot hållplatsen ≥ 240 m
Längslutning i fickans längdriktning ≤ 3 %

För gående gäller generella principerna för 
separering. Gångförbindelser till och från håll-
platser ingår sällan i utpekade GC-stråk men 
kan ändå behöva prioriteras om det är fråga 
om större antal resenärer. Effektbedömning av 
planskild korsning kan bedömas med hjälp av 
en samlad effektbedömning.
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Figur 267: Principer för placering av hållplats i anslutning till korsning

Figur 268: Busshållplats och planskild gång- och cykel-
korsning

Figur 269: Minst 2,5 meter mellan körbana och platt-
form

På mötesfri landsväg (2+1) bör hållplatser i 
första hand placeras i anslutning till korsningar 
med sänkt hastighetsgräns längs 1+1 sträckor 
enligt principerna i figuren nedan. Utöver detta 
kan det i vissa fall finnas behov av busshållplat-
ser längs sträcka och då även 2+1 avsnitt.

Figur 270: Exempel på hållplatser i anslutning till ögla 
längs 2+1 sträcka

Fickhållplatser bör normalt utformas med mått 
enligt figur 271 (figuren visar själva fickan exklu-
sive plattform/ståyta). 

Vid ombyggnad till mötesfri väg behöver behov 
av anpassningsåtgärder bedömas. Avståndet 
mellan plattform eller ståyta och körbanan 
måste vara minst 2,5 meter, dock helst 3 meter, 
se figur 269.

Vid utfart på enfältssträcka kan det finnas be-
hov av ett accelerationsfält ut från hållplatsen 
för att öka busstrafikens framkomlighet.

Figur 271: Fickhållplats
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Figur 272: Uppställningsficka

Uppställningsfickor 
Uppställningsfickor kan behövas för att kunna 
köra åt sidan om fel uppstår på fordonet (om 
det går att ta sig fram till fickan) eller för att 
långsamtgående trafik ska kunna släppa förbi 
övrig trafik. 

Fickor bör anordnas c/c 2,5 km längs enfälts-
sträckor som överskrider 2,5 km. De bör utfor-
mas enligt figuren nedan. Infart och utfart bör 
vara cirka 20 meter och fickans längd 35 meter. 
Bredden utanför vägbanan bör vara minst 
2,5 meter. 

Längs motortrafikled markeras fickan som 
nöduppställningsplats. Längs landsväg kan som 
alternativ fickan markeras som parkering. Väljs 
parkering ska märket förses med tilläggstavla 
för begränsning av tid, exempelvis 5 minuter. 
Förberedande märke ska sättas upp 100 meter 
före fickan. I de fall det finns ordinarie parke-
ringsplatser eller andra möjligheter att stanna 
kan dessa ersätta uppställningsfickor.

E 19 E 27

Figur 273: Långsamtgående fordon stoppar upp trafiken 
längs enfältssträcka

Figur 274: Nöduppställningsplats
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Rastplatser 
Rastplatser längs motortrafikled ska utformas 
med avoch farter med motorvägsstandard. Är 
det fråga om befintliga rastplatser bestäms 
eventuella åtgärder beroende på befintlig stan-
dard och användningsfrekvens samt om anslut-
ning sker till eneller tvåfältssträcka. Utfarter i 
spetsig vinkel kan ge siktproblem. En gen infart 
riskerar att medföra hög hastighet in i rastplatsen.

Figur 275: Rastplats längs en mötesfri väg

Servicefickor 
Servicefickor är avsedda för tillfällig uppställ-
ning för att nå anordningar som hör till vägen 
och är alltså inte avsedda för allmän trafik. 
Fickorna dimensioneras för de typfordon som 
fickan är avsedd för, normalt lastbil (Lbn) eller 
servicebil (Los). Om arbete ska utföras i anslut-
ning till fickan kan det vara lämpligt att skydda 
arbetsplatsen med permanent räcke. Service-
fickor ska inte märkas ut, passeras med hel-
dragen kantlinje. 

Parallellvägar 
Parallellvägar är vanligtvis enskilda och bör 
utformas enligt riktlinjer för enskilda vägar och 
i samråd med berörd vägföreningen eller even-
tuell annan ägare. 

Vid utformning av parallellvägar måste även 
hänsyn tas till hur vägen kommer kunna synas 
från huvudvägen. Parallellvägar kan lätt bli ett 
störande intryck. 

Omgivningshänsyn 
Vid både om- och nybyggnad behöver hänsyn 
tas till omgivningsspecifika förutsättningar som 
kan medföra behov av åtgärder för att minska 
omgivningspåverkan men även avsteg i standard. 

Randbebyggelse och tätorter 
Gränsen mellan vad som kan definieras som 
landsbygd respektive tätortsnära miljöer kan 
ibland vara diffus. Det kan också förekomma 
randbebyggelse längs avsnitt som i övrigt är ren 
landsbygd. 

Vid ombyggnad till mötesfri väg behöver man ta 
ställning till om: 
• Den mötesfria vägen kan passera bebyggelse 

med eller utan skyddsåtgärder. 

• Avbrott behövs, exempelvis sänkt hastighet 
och förändrad vägtyp. 

• Vägen behöver ledas om i ny sträckning.

Faunaåtgärder 
Mötesfria vägar innebär en större barriäreffekt 
och skaderisk för djurlivet jämfört med tvåfälts-
vägar på grund av bland annat högre hastighet 
och större omfattning av räcken. 

Behov av faunaåtgärder ska alltid utredas med 
hänsyn till områdesspecifika förutsättningar. 
Eventuell stängsling behöver kombineras med 
uthopp och passagemöjligheter. Passager bör 
helst vara planskilda men i vissa fall kan passage 
i plan behöva godtas. Då ska det vara uppehåll 
i mitträcket (och inte heller några sidoräcken) 
och sänkt hastighetsgräns, helst inte högre än 
60 km/tim. 

Utmärkning bör ske med vägmärke. Eventuellt 
kan ITS utrustning vara ett tänkbart komplement. 

Även mindre passager i form av trummor med 
mera bör så långt möjligt anpassas så att de blir 
användbara som faunapassager. 

Inför val av eventuell vägbelysning ska hänsyn 
tas till faunapåverkan.

Figur 276: Öppning i mitträcke och viltstängsel
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Trafikering 
Trafikeringen av mötesfria vägar med omväx-
lande ett och två körfält i vardera riktningen 
skiljer sig från vanliga tvåfältsvägar och fler-
fältiga vägar. Figuren nedan visar ett exempel 
på hur hastigheten varierar över en mötesfri 
vägsträcka med växlande antal körfält. På en-
fältsdelarna så sker en kö/kolonnbildning då 
det inte finns någon möjlighet att köra om. Hur 
långa kolonner som skapas beror till stor del på 
följande faktorer: 
• Trafikflödet, 

• Längden på enfältssträckan, 

• Spridningen i hastighetsanspråk.

Ett resultat av att fordon med högre hastighets-
anspråk kommer ikapp långsammare fordon 
är att medelhastigheten sjunker. Då lastbilar 

och lastbilar med släp oftast har lägre hastig-
hetsanspråk på grund begränsningar i tillåten 
hastighet påverkas inte medelhastigheten för 
dessa fordonstyper märkbart. Medelhastigheten 
för personbilar, vilka generellt sett har ett högre 
hastighetsanspråk än lastbilar, sjunker längs 
med enfältssträckorna.

När en tvåfältssträcka tar vid startar avveckling 
av köerna/kolonnerna. Detta syns tydligt i figur 
277 där medelhastigheten för personbilar ökar 
kraftigt, det vill säga förarna accelererar och 
kör om. Det har tidigare också observerats att 
personbilsförare verkar öka sin hastighet på 
tvåfältssträckor om de ser att det finns långsam-
mare fordon framför i syfte att köra om dessa 
innan tvåfältssträckan tar slut och därmed inte 
hindras av dessa fordon på efterföljande enfälts-
sträcka.

Figur 277: Medelpunkthastighet var 100:e meter, simulerade reshastigheter vid ett flöde på 600 fordon/tim. Pb 
står för personbil, Lbu för lastbil utan släp och Lbs för lastbil med släp

Medelhastighet över sträckan vid flödet 600 fordon/tim, 1 detektor var 100:e meter
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I slutet på tvåfältssträckan minskar medelhas-
tigheten igen då denna del används för att väva 
samman de två körfälten till ett igen. Kapaci-
teten sätts av hopvävning från 2 till 1 körfält. I 
högtrafik kan stängning av omkörningsfält var 
en möjlig åtgärd för att öka kapaciteten även om 
då framkomligheten kan minska. För MLV med 
genomgående 2+2 körfält uppnås en kapacitet 
på länk motsvarande som för fyrfältiga motor-
vägar.

Figur 278: Tät trafik längs en mötesfri väg

Tabell 40: Frifordonshastigheter och kapacitet för olika vägtyper och hastighetsgräns

Hastig-
hets- 
gräns 

(km/tim) Vägtyp
Antal 

körfält
Bredd 

(m) Siktklass

Friflödeshastighet (km/tim)
Kapacitet 

(fordon/tim)

Pb Lbu Lbs Bas
Resulte-

rande

120 MV 4
26,5

1 118 97 85,5

4 450

4 300
2 117 96 83 4 200

21,5
1 117 96,5 96,5 4 300
2 116 95,5 83 4 200

110
MV 4

26,5
1 111 94 85,5

4 450

4 300
2 110 93 83 4200

21,5
1 110 93,5 85,5 4 300
2 109 92,5 83 4 200

MV/4F 4 18,5 
1,5 m mitt

1 109 93 85
4 300

4 150
2 108 92 82,5 4 050

100

4F 4 18,5 
2,5 m mitt

1 104,5 91,5 85,5
4 400

4 250
2 104 90,5 83 4 150

4F/2+2 4 16,5 m 
1,5 m mitt

1 103,5 91 85,5
4 200

4 100
2 103 90 83 3 950

2+2 4 15,5–16 m 
< 1,5 m

1 102 89,5 84
4 150

4 050
2 101,5 89 81,5 3 900
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Figur 279: Statistik över antalet breda transporter under 2011
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Dispenstrafik 
Figur 279 visar antalet beviljade dispens-
transporter bredare än 3,5 meter under första 
halvåret 2011 fördelat på bredd och typ. 

Som framgår av figur 279 är det förhållandevis 
få breda transporter som överskrider 5 meter 
och ännu färre över 6 meter.

För vägar som är särskilt utpekade för dispens-
transporter ska breddbehov utredas i det 
aktuella fallet om inte stråkstudier finns. För 
vägar som inte är särskilt utpekade för dispens-
transporter godtas 5,1 meter fri bredd mellan 
räcken. Mått under 5,1 meter men lägst 4,35 me-
ter kan också normalt godtas dock först efter 
särskild utredning som klarlägger att bredd-
begränsningen inte medför orimlig påverkan 
på befintliga verksamheter med mera och att 
godtagbar åtkomst vid räddning uppnås. 

Åtkomst vid räddning 
Vid ny- och ombyggnad av mötesfria vägar ska 
samråd ske med berörd räddningstjänst och 
planer för åtkomst vid olyckor ska tas fram. 
Vändmöjlighet för räddningsfordon bör finnas 
var tredje 3 km. 

Trafikstörningar 
En tänkbar möjlighet att hålla uppe kapaciteten 
under särskilda trafiktoppar är att stänga om-
körningsfält. Därmed undviks den turbulens i 
samband med hopvävning från två till ett körfält 
som begränsar kapaciteten längs en 2+1 väg. 
Med stängt omkörningsfält försämras framkom-
ligheten men kapaciteten ökar. Åtgärder för att 
dirigera om trafik vid olyckor och störningar 
bör samordnas med åtgärder för planerade  
underhållsåtgärder, se avsnitt Underhåll.
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Underhåll
Planer för normala underhållsåtgärder ska tas 
fram i samråd med Trafikverkets specialister 
inom Underhåll och APV. Utformningen kan 
behöva anpassas för att förenkla underhålls-
åtgärder, det kan exempelvis handla om öpp-
ningsbara räckesdelar. Åtgärder för underhåll 
bör också samordnas med åtgärder vid olyckor 
eller andra stopp i trafiken.

I första hand bör trafiken ledas om via omled-
ningsvägnät. Längs 2+1 avsnitt finns möjlighet 
att stänga av ett körfält. Ska ett körfält stängas 
längs 1+1 avsnitt behövs skytteltrafik.

Korsningar är ett exempel på där arrangemang 
såsom öppningsbara räckesavsnitt kan behövas 
för att underlätta omledning, både vid under-
hållsåtgärder och vid trafikstopp.

Möjligheterna till trafikering via skytteltrafik 
beror på trafikflöde. Flöde, största godtagbar 
fördröjning och kölängd ger hur lång en enfälts-
sträcka med skytteltrafik kan vara och därmed 
etapplängd, se avsnitt Skytteltrafik.

Mindre åtgärder 
Mindre åtgärder längs enfältssträckor som kan 
åtgärdas snabbt kan utföras genom att trafiken 
stoppas upp en kort stund, högst 10 minuter, för 
att därefter fördröjas fram mot arbetsplatsen. I 
närheten av arbetsplatsen kan trafiken stoppas 
på nytt en kort stund. På detta sätt kan en tids-
lucka på totalt cirka 15–25 minuter tillskapas, se 
figur 281. 

För längre arbeten behövs omledning av trafiken 
eller skytteltrafik. 

Skytteltrafik 
Möjligheterna att lotsa trafik förbi en arbets-
plats via ett öppet körfält har studerats i simu-
leringsstudier och redovisas i ”Slutrapport 
Säkrare vägarbetsplatser”. Här ges en finger-
visning av vilka längder som kan hanteras givet 
visst flöde och med hänsyn till kölängd och 
väntetider. Principen utgår från en kombination 
av trafiksignal och lots. Med lots säkerställs att 
trafiken passerar med låg hastighet och det blir 
tydligt för trafikanterna hur de ska köra inom 
vägarbetsplatsen. Simuleringsresultaten redovi-
sas i tabell 41.

Figur 280: Exempel på överledning av trafik vid kors-
ningar

Figur 281: Åtkomst vid kort avstängning
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Tabell 41: Bedömning av restidsförlängning

Förlängd restid (minuter) Färgkod Förklaring
Grön Bra

> 5–10 Gul Acceptabelt
> 10–20 Röd Problematiskt
> 20 Svart Ej acceptabelt

Tabell 42: Begreppsförklaringar

Begrepp Definition
ÅDT Årsdygnstrafik är det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt 

som fordon per dygn.
Trafikflöde i olika riktning Ett antagande har gjorts att maxtimmen har ett flöde som motsvarar 10 pro-

cent av ÅDT.
Trafikflöde i olika riktning Antal fordon per timme som kör igenom arbetsplatsen från båda riktningarna.
Förlängd restid Framtagen genom att ta genomsnittlig restid på en viss sträcka (från det att 

köbildning börjar uppstå samt förbi vägarbetet) minus en teoretisk restid  
som är framtagen med antagandet att motsvarande sträcka färdats i exakt  
80 km/tim.

Kötid vid trafiksignal Genomsnittlig tid ett fordon varit i kö fram till dess att det passerar signalen.
Kölängd Längden på kön från signalen till det sista fordonet som befinner sig i kötill-

stånd.
Antal fordon förbi trafiksignal Antal fordon som passerar trafiksignalerna i var ände av vägarbetsområdet. 

Detta resultat visar hur stor del av de fordon som matas in i modellen som 
sedan också passerar signalerna. Om antalet fordon förbi signalen är betyd-
ligt lägre än antalet fordon som matas in i modellen innebär detta att kön 
vid signalerna kommer att växa ju längre tid som går. Detta markeras med 
rödmarkerade rutor.

Gröntid De gröntider som antas ge bäst förutsättningar för trafiken.
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Tabell 43: Restidsförlängning och kölängd vid olika trafikflöden (arbetsplatsens längd 1 000–1 500 m)
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1 000 2 000 200 100-><-100 2,9 2,7 1,8 1,7 21 19 102 92 20 20

1 000 2 000 200 140-><-60 2,8 2,6 1,7 1,6 28 10 143 55 30 20

1 000 3 000 300 150-><-150 2,8 2,6 1,7 1,6 30 27 154 140 30 30

1 000 3 000 300 210-><-90 2,6 2,7 1,6 1,7 40 17 213 85 40 20

1 000  4 000 400 200-><-200 2,7 2,7 1,6 1,7 41 39 201 191 40 40

1 000 4 000 400 280-><-120 2,7 3,2 1,6 2,1 58 29 284 113 50 20

1 000 6 000 600 300-><-300 3,5 3,1 2,4 2,0 96 75 294 305 50 50

1 000 6 000 600 420-><-180 2,8 3,0 1,4 2,0 84 42 419 178 80 40

1 000 8 000 800 400-><-400 3,8 3,4 2,7 2,3 151 126 395 391 80 80

1 000 8 000 800 560-><-240 7,0 4,2 3,3 3,8 296 117 500 234 100 40

1 500 2 000 200 100-><-100 4,2 4,1 2,6 2,5 30 28 99 96 30 30

1 500 2 000 200 140-><-60 4,6 4,1 2,9 2,5 49 17 140 57 30 20

1 500 3 000 300 150-><-150 4,3 4,3 2,6 2,6 47 47 156 141 40 40

1 500 3 000 300 210-><-90 3,9 4,2 2,2 2,6 58 26 222 82 70 40

1 500 4 000 400 200-><-200 4,6 4,4 2,9 2,8 73 68 200 193 50 50

1 500 4 000 400 280-><-120 4,3 4,5 2,7 2,8 99 39 281 115 70 40

1 500 6 000 600 300-><-300 7,2 5,4 5,4 3,7 225 146 281 281 70 70

1 500 6 000 600 420-><-180 6,4 5,0 4,5 3,4 284 73 372 171 100 50

1 500 8 000 800 400-><-400 10,6 10,0 7,9 7,7 484 432 328 349 90 90

1 500 8 000 800 560-><-240 13,1 10,1 9,6 7,9 880 239 444 193 110 50
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Tabell 44: Restidsförlängning och kölängd vid olika trafikflöden (arbetsplatsens längd 2 000–2 500 meter)
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2 000 2 000 200 100-><-100 5,6 5,5 3,6 3,5 42 40 99 101 30 30

2 000 2 000 200 140-><-60 5,7 5,5 3,6 3,5 61 22 142 61 40 20

2 000 3 000 300 150-><-150 5,4 5,2 3,4 3,2 63 56 153 152 50 50

2 000 3 000 300 210-><-90 5,3 5,4 3,2 3,4 88 33 200 96 70 40

2 000 4 000 400 200-><-200 5,6 5,4 3,5 3,4 89 83 196 203 70 70

2 000 4 000 400 280-><-120 6,6 6,1 4,4 4,0 167 56 275 126 80 40

2 000 6 000 600 300-><-300 8,2 6,6 6,1 4,5 246 177 306 298 90 90

2 000 6 000 600 420-><-180 13,6 7,4 9,8 5,2 636 118 326 175 100 50

2 000 8 000 800 400-><-400 18,7 16,7 13,3 11,5 773 708 305 328 90 90

2 000 8 000 800 560-><-240 19,5 6,6 13,9 4,5 1 191 137 357 240 120 80

2 500 2 000 200 100-><-100 6,8 6,9 4,2 4,4 50 51 94 100 40 40

2 500 2 000 200 140-><-60 6,7 8,0 4,1 5,4 69 37 133 57 50 20

2 500 3 000 300 150-><-150 7,5 7,9 4,7 5,1 86 92 148 147 50 50

2 500 3 000 300 210-><-90 7,8 7,2 5,1 4,6 139 47 210 89 70 40

2 500 4 000 400 200-><-200 8,2 7,8 5,6 5,1 141 128 177 204 70 70

2 500 4 000 400 280-><-120 7,9 7,4 5,4 4,9 200 71 232 125 100 50

2 500 6 000 600 300-><-300 15,0 12,5 11,4 9,0 446 377 236 233 90 90

2 500 6 000 600 420-><-180 15,8 10,0 11,8 7,2 694 166 261 161 120 60

2 500 8 000 800 400-><-400 26,5 24,0 18,1 15,0 988 901 242 237 90 90

2 500 8 000 800 560-><-240 24,5 16,0 17,3 11,6 1 395 364 264 204 130 70
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Tabell 45: Restidsförlängning och kölängd vid olika trafikflöden (arbetsplatsens längd 3 000–3 500 meter)
A

rb
et

sp
la

ts
en

s 
lä

ng
d 

(m
et

er
)

A
D

T

Tr
afi

kfl
öd

e 
un

de
r 

m
ax

tim
m

e

Tr
afi

kfl
öd

e 
i 

ol
ik

a 
rik

tn
in

g 
(f

or
do

n/
tim

m
e)

Fö
rlä

ng
d 

re
st

id
 

(m
in

ut
er

)

Kö
tid

 v
id

 
tr

afi
ks

ig
na

l 
(m

in
ut

er
)

Kö
lä

ng
d 

(m
et

er
)

A
nt

al
 fo

rd
on

 
fö

rb
i t

ra
fik

-
si

gn
al

G
rö

nt
id

 
(s

ek
un

de
r)

3 000 2 000 200 100-><-100 8,1 8,2 5,1 5,2 58 62 100 91 50 50

3 000 2 000 200 140-><-60 7,9 7,9 4,9 5,0 81 34 145 53 70 40

3 000 3 000 300 150-><-150 8,2 8,5 5,2 5,5 95 99 149 144

3 000 3 000 300 210-><-90 9,8 8,8 6,7 5,8 183 61 203 85 80 40

3 000 4 000 400 200-><-200 10,0 9,6 7,0 6,5 180 163 193 198 80 80

3 000 4 000 400 280-><-120 12,6 9,4 9,0 6,3 355 91 243 120 100 50

3 000 6 000 600 300-><-300 20,2 18,3 13,5 13,5 596 529 231 204 90 90

3 000 6 000 600 420-><-180 29,6 9,1 13,0 6,4 825 147 254 182 130 80

3 000 8 000 800 400-><-400 34,1 29,9 18,6 18,6 1 166 1 038 233 196 90 90

3 000 8 000 800 560-><-240 44,5 11,7 18,8 9,4 1 652 294 260 186 130 90

3 500 2 000 200 100-><-100 9,2 8,9 5,7 5,4 68 64 106 86 70 70

3 500 2 000 200 140-><-60 9,2 9,1 5,6 5,6 95 38 150 50 80 40

3 500 3 000 300 150-><-150 9,8 9,7 6,2 6,1 117 112 169 135 80 80

3 500 3 000 300 210-><-90 10,1 9,4 6,4 5,9 182 59 238 81 100 50

3 500 4 000 400 200-><-200 11,8 11,3 8,1 7,7 221 191 178 180 90 90

3 500 4 000 400 280-><-120 17,7 10,1 12,6 6,5 488 92 229 111 100 60

3 500 6 000 600 300-><-300 21,7 21,3 14,0 15,0 645 566 208 211 100 100

3 500 6 000 600 420-><-180

3 500 8 000 800 400-><-400

3 500 8 000 800 560-><-240
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Tabell 46: Restidsförlängning och kölängd vid olika trafikflöden (arbetsplatsens längd 4 000–4 500 meter)
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4 000 2 000 200 100-><-100 10,2 10,3 6,3 6,4 75 75 98 96 80 80

4 000 2 000 200 140-><-60 10,2 10,8 6,3 6,8 109 46 137 57 100 50

4 000 3 000 300 150-><-150 10,8 11,3 6,8 7,4 126 133 154 127 90 90

4 000 3 000 300 210-><-90 10,6 12,0 6,5 8,0 177 86 220 70 120 50

4 000 4 000 400 200-><-200 15,3 14,2 10,6 10,2 281 258 186 137 90 90

4 000 4 000 400 280-><-120 15,4 12,1 10,7 8,1 413 117 266 96 130 70

4 000 6 000 600 300-><-300 29,9 23,6 18,5 16,3 777 639 207 159 100 100

4 000 6 000 600 420-><-180

4 000 8 000 800 400-><-400

4 000 8 000 800 560-><-240

4 500 2 000 200 100-><-100 11,3 11,5 6,8 7,0 82 79 110 82 90 90

4 500 2 000 200 140-><-60 11,3 11,6 6,7 7,1 120 47 155 47 120 50

4 500 3 000 300 150-><-150 13,4 12,7 8,6 8,3 167 144 149 128 90 90

4 500 3 000 300 210-><-90 13,5 13,5 8,6 9,0 237 91 208 76 130 70

4 500 4 000 400 200-><-200 15,6 16,1 10,5 11,5 304 271 157 156 100 100

4 500 4 000 400 280-><-120 18,1 12,5 12,1 8,1 516 111 204 107 130 90

4 500 6 000 600 300-><-300

4 500 6 000 600 420-><-180

4 500 8 000 800 400-><-400

4 500 8 000 800 560-><-240
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Lagning av räcke
Mitträcke
Vid lagning av mitträcke behövs åtkomst från 
minst ett håll. Räcket utgör inte heller något 
skydd utan motriktad trafik måste också hante-
ras, normalt via hastighetssänkning till låg has-
tighet. Längs 1+1 avsnitt behövs trafikomledning 
eller skytteltrafik.

Beläggningsarbete
Beläggningsarbete längs 1+1 avsnitt är särskilt 
besvärliga med hänsyn till bland annat logistik. 
Etapplängder behöver också anpassas med vad 
som går att hantera med skytteltrafik i motriktat 
körfält. Ett exempel på arbetsmetodik framgår 
nedan. 

Förslaget innebär att det behövs regelbundna 
vändoch uppställningsplatser. Dessa bör ut-
göras av anslutningar av något slag som ändå 
behövs men som kan behöva anpassas så att 
uppställning- och vändning möjliggörs.

Exempel:
Beläggningsarbete i södergående riktning. 
Skyttel trafik med hjälp av lots i norrgående 
körfält. Mitträcket bibehålls utan åtgärd förut-
om vad som behövs för överledning av trafiken 
förbi aktuell etapp. Lådfräsning utförs separat. 
Nu nytt slitlager, cirka 90 kg/m2. Med 4 meter 
bredd räcker 1 lass 70 m givet 25 ton/lass. Med 
läggningshastighet 5 m/minut eller 300 m/tim-
me tar det cirka 15 minuter att lägga 70 meter. 
Det vill säga  15 minuter mellan påfyllning. 

Lastbil 1 (Lb1) lämnar sin last (med exempelvis 
en Shuttle Buggy kan allt tömmas på en gång) 
under tiden har Lb2 kört fram till en korsning 
eller enskild anslutning (var vändmöjlighet 
finns). 

Hur långt är det rimligt att backa? 500 meter 
eller 1 km? I 10 km/tim tar det 6 minuter att 
backa 1 km. Med tillägg för tid för Lb1 att hinna 
undan samt tid för lossning så det borde det 
ändå gå att hinna inom tidsramen 15 minuter. 

Givet dessa förutsättningar måste finnas någon 
form av vändmöjlighet och plats för uppställ-
ning (lb 2) c/c 500 meter eller 1 km (beroende 
på vad som är rimlig ”backningslängd”).

Med 1,5 km enfältssträcka och hastighet 30 km/
tim efter lotsen ger det 3 minuter per riktning 
och drygt 6 minuter omloppstid, säg 10 minuter.  
Med 300 m/tim tar etappen på cirka 1,5 km 
5 timmar att utföra. Därefter behövs tid för 
packning av sista delen och för att asfalten ska 
svalna. Säg ytterligare 3–5 timmar innan tra-
fiken kan släppas på. Med 500 f/tim, 250 per 
riktning, ger på 10 minuter 40 fordon i kö.

Med tunnskiktsbeläggning är läggningskapaci-
teten högre men samtidigt borde åtgång av
asfaltmassa vara lägre vilket ger ungefär
motsvarande resultat som exemplet ovan.

Figur 282: Åtkomst för beläggningsarbete, exempel
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7. Gatuutformning i tätort

Gatusektion 
Gaturummet har många uppgifter i en stad. I 
dessa binds hus, kvarter och områden samman. 
De ger plats för ljus, utrymme för vegetation 
och distans mellan stadens och tätortens olika 
byggstenar. Gaturummets golv är platsen för 
vistelse, möten och kommunikation. Med stöd 
av gaturumsbeskrivningen, kompletterande fakta 
och målbeskrivningen ska en eller flera sek-
tioner formas enligt de krav som ställs. Genom 
att pröva flera alternativ kan olika riktningar, 
tyngdpunkter eller ytterligheter bedömas. Att 
pröva ”överdrifter” mot exempelvis bilkapacitet, 
närvarozoner eller gångytor ger stöd för väl 
avvägda lösningar i slutskedet av arbetet.  

Gaturummets uppbyggnad 
Gångbana 
Gång är det grundläggande färdsättet och de 
flesta förflyttningar sker till fots. Gångtrafikan-
ter finns inom alla åldersgrupper, gamla som 
barn. Gångtrafiken är kittet som håller ihop 
tätorten och de olika transportsystemen. Alla är 
gångtrafikanter någon del av resan, även om det 
bara rör sig om sträckan från kollektivtrafiken, 
cykeln eller bilen till entrén. En välfungerande 
gångtrafik är grundläggande för en bra kollek-
t ivtrafik. I normalfallet finns gångbanor på 
gatans båda sidor. På gångbanan ska fotgängare 
lätt kunna transportera sig. Det innebär att det 
både ska finnas tillräckligt med plats och att 
underlaget ska vara jämnt, fast och halkfritt. 
Här kan även plats för vila och vistelse behöva 
rymmas. Gångbanorna kan dessutom behöva 
rymma en mängd andra funktioner såsom gatu-
möblering, teknisk utrustning och visst snöupp-
lag under vintern. 

Vistelseyta 
Under det senaste halvseklet har det skett en 
förändring i synen på tätortens offentliga rum. 
Användningen av stadsrummen har gått från att 
präglas av nödvändighet till att allt mer handla 
om frivillighet och rekreation. Stadsrummen 

har utvecklats från rationella platser för trans-
porter och handel till urbana vardagsrum med 
uteserveringar och mer fokus på upplevelser, 
exempelvis olika typer av aktiviteter och evene-
mang. Det ställer nya krav på det offentliga 
rummet och ett större fokus på stadslivskvalitéer. 

Vistelserum på eller i anslutning till gatan 
upplevs ofta som trygga då de ligger i anslut-
ning till flöden av människor. Människor som 
vistas i den offentliga miljön bidrar också till att 
göra det tryggt och attraktivt. Om utrymmet är 
begränsat kan ytor för vistelse ändå skapas  
genom indragna fasader, asymmetriska sektio-
ner, utbyggda “öron” eller hörnavskärningar. 
Exempelvis kan en bredare gångbana anläggas 
på den sida av gatan som har mest sol. Yta för 
vistelse kan ibland också skapas genom att 
minska ytan för bilangöring. 

Möbleringszon, träd och grönska 
I möbleringszonen placeras gatans möbler och 
teknisk utrustning, såsom soffor och cykelpar-
kering. Möbleringszonen kan även användas för 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Det kan 
göras antingen genom trädplantering där dag-
vatten leds ned till växtbädden, växtplantering 
kring träd eller med en friliggande växtbädd 
innehållande lägre växtarter. Det är önskvärt 
att allt vatten från gatan leds till dessa där så är 
möjligt. Trädens placering i gaturummet är be-
tydelsefull och får avgöras från fall till fall. Vid 
större gång- och cykelflöden är det normalt att 
föredra om möbleringszonen med träd utförs 
som separering mellan gående och cyklister.
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För att kunna använda trädarter med större 
trädkronor behöver träden placeras längre ut 
från fasad. Ett brett gaturum får då också bättre 
proportioner. 

Cykelbana och cykelfält 
Cykeln är ett både kapacitetsstarkt och miljö-
vänligt färdsätt. Det gör att cykeln har en allt 
viktigare roll i kommunernas transportsystem. 
På huvudgator ska cykeltrafiken normalt sepa-
reras från biltrafiken för bra framkomlighet och 
säkerhet. Vanligtvis görs detta med cykelbana 
men även cykelfält kan fungera. Allra bäst för 
cyklisternas framkomlighet och bekvämlighet 
är dubbelriktade banor på båda sidor av gatan, 
vilket gör att cyklisterna slipper korsa gatan 
för att komma till och från cykelbanan. Det är 
nödvändigt med en tydlig separering mellan 
gångbanor och cykelbanor. Det kan göras med 
en mellanliggande möbleringszon, genom mate-
rialskillnad, nivåskillnad eller målad linje. 

Körfält 
Med körfält avses här yta för all motorfordons-
trafik, såväl bil, buss som lastbil. Dimensione-
rande för körfältsbredden är de tunga fordonen. 
Även gator där tunga fordon inte förekommer 
regelbundet måste vara tillgängliga för exem-
pelvis leveranser, renhållningsfordon och rädd-
ningstjänsten. På lokalgator målas normalt inte 
körfältslinjer och därmed finns inga körfält. 

Angöring och parkering 
Angöring, det vill säga korta stopp för att 
möjlig göra på- och avstigning eller lastning 
och lossning är ofta nödvändigt där det finns 
entréer. På huvudgator ska fordon normalt inte 
behöva angöra i körfält avsedda för rörlig trafik, 
eftersom framkomligheten för den rörliga tra-
fiken är prioriterad. Möjligheten till angöring 
från tvärgata eller kvartersmark bör undersökas  
för att kunna prioritera andra funktioner på  
huvudgatan. Parkering för såväl boende, rörelse -
hindrade, verksamheter, besökare och bilpools-
bilar bör lösas på kvartersmark, istället för på 
gatumark. 

Korttidsparkering på gatumark kan dock vara 
viktigt där det till exempel förekommer be-
söksintensiva verksamheter. Enligt Boverkets 
byggregler ska en parkeringsplats för rörelse-

hindrade kunna anordnas inom 25 meter från 
entréer. Det behöver beaktas att det vid parke-
ringsförbud är tillåtet med lastning och lossning 
samt på- och avstigning. 

Gatuområde 
Gaturum innefattar gatuområde, och i före-
kommande fall mark mellan gatuområdet och 
gaturummets väggar. Gatuområde delas in i 
trafikeringsområde och sidoområden. 

Trafikeringsområdet delas in i: vägbanor, gång 
och cykelbanor samt stöd-, mitt- och sido-
remsor. Vägbana med vägmarkeringar kan 
indelas i: körbana och vägrenar. Körbanan kan 
indelas i körfält varav vissa genom vägmarke-
ringar kan reserveras för: fordon i linjetrafik 
med flera – bussfält, för cykeltrafik – cykelfält. 

Sidoområde är det utrymme utanför trafike-
ringsområdet, som behövs för vägens brukande 
exempelvis slänter, säkerhetszon, bullerskydd, 
planteringar. 

Utrymme för lagring av snö, friområde och bul-
lerskydd bör normalt inrymmas i gatuområdet. 
Om man väljer att låta angränsande fastighets-
mark ingå som utrymme för lagring av snö eller 
för bullerskydd, måste förfogandet över mar-
ken och de krav på dess utformning som ställs 
säkerställas genom servitut eller annan lämplig 
åtgärd. 

Gaturumsbeskrivningen 
I gaturumsbeskrivningen för önskat tillstånd 
anges flertalet av de ingångsdata som behövs för 
att ange en eller flera dimensionerande situatio-
ner. Komplettering av indata kan behövas med 
avseende på exempelvis följande: 
A.  Gaturummets karaktärsanspråk  

Kontinuitet i sektion: Ytor som sätts av för 
olika ändamål ska fogas samman till en väl 
avvägd sektion. Sektionen är en del av ett 
sammanhang även i längdled. Kontinuitet 
i längdled är viktigt så att gaturummet blir 
vackert och enkelt att förutse och att ta till 
sig. 
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B.  Trafikens funktionsanspråk 
a.  kontinuitet i gångstråken 
b.  cykeltrafikens anspråk 
c.  biltrafikens korsningsavstånd påverkar antalet 

kontinuerliga körfält på sträckan. 
d.  kollektivtrafikens anspråk.

C.  Hänsyn till viktiga egenskaper  
Möbleringsytor: de anspråk som behövs för 
gatans funktion behöver lyftas fram, så att 
de inte tar i anspråk plats avsedd för annat 
ändamål. Vegetation, belysning och andra 
näraliggande anspråk av mer teknisk karak-
tär som parkeringsautomater, papperskorgar, 
små skåp och byggnader, toaletter, et cetera. 

D.  Villkor att uppfylla 
Barnkonventionen och Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd. 

Gaturummets karaktärsanspråk 
Sektionens uppgift är att ange eller fördela 
bredden i en sektion för att tillgodose de an-
språk på funktion och estetik som finns. Lös-
ningen ska kunna accepteras av alla och priori-
terade egenskaper ska ges god kvalitet. 

Träd 
Träd och grönska är ett viktigt inslag vid ska-
pandet av trevliga gatumiljöer. Träden är kanske 
det viktigaste elementet för den visuella led-
ningen och orienterbarheten i tätorten. Form-
klippta träd är ett effektivt sätt att ge en gata en 
tydlig stadsmässig prägel. 

Ett brett gaturum kan delas upp i flera mer 
intima rum med hjälp av träd. För att få plats 
med träd i gaturummet krävs att de finns med 
i planeringen från början. Alla gaturum lämpar 
sig inte för trädplanteringar. Finns inte plats att 
ge träden goda förutsättningar för att växa är 
det bättre att avstå från träd och i stället arbeta 
med annan vegetation, material, belysning och 
övrig utrustning.

Träd bör inte stå för nära vare sig fasader eller 
kantstöd. I smala gaturum används smalkroniga  
träd. Avståndet mellan fasad och trädmitt ska 
vara minst fyra meter för smalkroniga träd och 
minst sex meter för bredkroniga. Träden bör 
placeras på ett sådant avstånd från kantstöd att 
snöupplag får plats. Avståndet till körbana ska 
alltid vara minst 1,2 meter. På gator som saltas 
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bör inte träden stå närmare kantstöd än 2 meter.  
Övrig möblering som till exempel belysnings-
stolpar inordnas i samma zon som träden. 
Står träden mer än 4 meter från kantstöd eller 
vägkant försvagas trädens rumsbildande verkan 
betydligt. Låga buskar och perenner kan pla-
ceras ända in till fasad, vid plantering av höga 
buskar och buskträd måste hänsyn till fönster 
på fasaden tas. 

Planteringar i breda urbana vägrum med stor-
skalig bebyggelse behöver ha en volym i höjd 
och bredd som balanserar proportionerna. 

Trädplacering i förhållande till ledningar är 
en viktig aspekt vid stadsbyggande. Tänk tidigt 
på samordning med ledningar under mark vid 
placering av träd. 

Läs mer om trädplantering i skriften ”Växt-
lighet i vägmiljö: praktiska råd” (Trafikverket 
2011:140). 

Gaturumsmatris 
Gaturumsmatrisen kan vara en naturlig ingång 
i arbetet med att hitta rätt principutformning 
av gatusektionen. Stadsrum och livsrum kan 
definieras och samspelssituationen mellan de 
oskyddade och de skyddade trafikanterna kan 
klarläggas genom att fastställa vilket/vilka livs-
rum som är aktuellt/a. Stadsrummet anger vilka 
mjuka värden som bör tas tillvara.

Trafikens funktionsanspråk 
För att kunna funktionsindela trafiknäten och 
analysera vilka anspråk som olika trafikantgrup-
per har inom olika delar av näten, så behöver en 
trafiknätsanalys göras. Med stöd av denna kan 
trafiknätet delas in i huvudgator och lokalgator. 

Huvudgator 
Längs huvudgatorna finns de största trafikflö-
dena och de flesta funktionerna. Här finns buss-
hållplatser, tunnelbaneuppgångar, restauranger 
och butiker. Kollektivtrafiken bör ges god fram-
komlighet även där biltrafikens framkomlighet 
är reducerad. 

Figur 283: Gaturumsmatris: Skärningen mellan stadstyp och livsrum ger stöd för att beskriva gaturummets karaktär
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Huvudgatorna leder till tätortens större mål-
punkter, broar och landmärken. De är därför 
viktiga för vår orientering i tätorten. En huvud-
gata har vanligtvis bred gångbana, möblerings-
zon med träd, cykelbanor samt körfält för 
motorfordonstrafik. Därtill behövs oftast viss 
angöring. Ofta behövs även plats för exempelvis 
uteserveringar och annan yta för vistelse. 

På huvudgatorna är det ofta förhållandena i 
korsningarna som avgör körbanans bredd. Re-
fuger och behov av körfält för svängande trafik 
styr utformning och kantstenslägen. Refuger 
behövs vid signalreglerade korsningar för place-
ring av stolpar. Refuger är också bra ur trafik-
säkerhetssynpunkt då de gör det möjligt för 
gående att korsa gatan i två steg. Finns angöring 
utmed gatan så ger det utrymme för refuger 
genom det generella stoppförbudet som gäller 
tio meter före övergångställe. 

Vid förtätning och i samband med exploatering 
av nya områden ställs krav på samspelet mellan 
byggnad och gata. Kraven på tillfredsställande 
vind-, ljud- och dagsljusförhållanden samt rela-
tionen mellan byggnadernas höjd och gatans 
bredd ska beaktas vid val av lämplig sektion, 
liksom vilket uttryck och karaktär gaturummet 
ska få. 

Lokalgator 
En lokalgata är definitionsmässigt en gata som 
bara används av trafik som har mål utmed gatan. 
Med den definitionen tydliggörs att lokalgatan 
är en mindre gata med lite trafik. I de flesta 
kommuner används begreppet även för något 
större gator med mer trafik, sedan mellannivån 
”uppsamlingsgata” försvann som planerings-
begrepp. 

5,5 meter är en vanlig utgångspunkt för körytans  
minimibredd på en dubbelriktad lokalgata. 
Bredden klarar möte mellan personbil och tungt 
fordon samt drift. En annan styrande faktor för 
gatans bredd är att bostäder och verksamheter 
medför behov av angöring. Parkeringsbehovet 
inklusive besöksparkering och bilpoolsplatser 
bör ordnas på kvartersmark vid nybyggnad, 
men viss angöring eller besöksparkering kan 
också behövas på gatan. 

På lokalgator är hastighetsgränsen normalt 
30 km/tim. Här sker cykling normalt i bland-
trafik, men på lokalgator med pendlings- eller 
huvudstråk för cykel eller skolvägar behöver 
cykeltrafiken normalt eget utrymme. 

Vid förtätning och i samband med exploatering 
av nya områden ställs krav på samspelet mellan 
byggnad och gata. Krav på tillfredsställande 
vind-, ljud- och dagsljusförhållanden samt rela-
tionen mellan byggnadernas höjd och gatans 
bredd ska beaktas vid val av lämplig sektion. 

Hastighet 
Biltrafikens hastighet är en viktig parameter vid 
dimensionering av sektion. Anspråket på bredd 
stiger då hastigheten ökar. I kommunens hastig-
hetsplan anges den hastighetsnivå som kommu-
nen eftersträvar. Inga tillägg görs på denna nivå. 
Sektionen ska på ett tydligt sätt dimensioneras 
för den hastighetsnivå kommunen eftersträvar.

Läs mer
Gata Stockholm (Stockholms stad 2019) visar exempel och rikt-
linjer för hur stadens framkomlighetsstrategi kan tillämpas i 
utformningen av nya gator.
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Integration och/eller separation 
Trafiklösningen kan utformas såväl integrerad 
som separerad. I de fall integration respektive 
separation är en grundförutsättning behöver 
frågan inte prövas, till exempel vid gångfarts-
område respektive stadsmotorväg. 

Gator där fordonstrafik och oskyddade trafi-
kanter blandas på en gemensam yta har blivit 
allt vanligare och är ofta en del i arbetet med att 
förbättra gångvänligheten i städerna. En sådan 
gatutyp är gångfartsområden. På gångfarts-
områden ska fordon färdas i gångfart. Enligt 
trafikföreskriften för gångfartsområde ska det 
av gatans utformning framgå att gående nyttjar  
hela ytan samt att det inte är lämpligt att  
framföra fordon i högre hastighet än gångfart. 
Platsens förutsättningar behöver stödja vistelse 
till exempel genom tätortens struktur, närhet 
till målpunkter som generar gångflöden, levande  
bottenvåningar, mikroklimat, fasadernas ut-
formning och relation till gatan med mera. 
Andra viktiga förutsättningar är att andelen 
gående är hög, andel genomfartstrafik är låg och 
att gångfartsområdet är en relativt kort sträcka 
för att ge en god efterlevnad på hastigheten hos 
fordonsförarna. 

Separering av gående och cykeltrafik  
från biltrafik 
Behov av att på sträcka ge gående och cyklister 
eget utrymme separerat från biltrafik eller mer 
utrymme tillsammans med biltrafik bedöms ut-
ifrån biltrafikens storlek och hastighet. Separe-
ring av gång- och cykeltrafik från biltrafik syftar 
i första hand till att gående och cyklister ska 
kunna färdas säkert och tryggt. Andra positiva 
effekter kan vara ökad komfort och trivsel. En 
positiv bieffekt är bättre tillgänglighet för samt-
liga trafikanter. Separering kan också medföra 
vissa olägenheter, som svårigheter att lokalisera 
separerade korsningar vilket kan medföra om-
vägar för gående och cyklister. Dessutom ökar 
anläggningskostnaderna. 

Vissa grupper/personer med funktionsned-
sättning kan ha särskilt svårt att uppfatta och 
bedöma risker i trafiken. De har därför särskilt 
stort behov av att separeras från biltrafik och 
ofta även från cykeltrafik. 

Människans tålighet mot krockvåld innebär 
att gående och cyklister bör separeras från 
bilar vars hastighet är högre än 30 km/tim. Vid 
bedömning av om separering ska ske eller inte 
måste emellertid även andra faktorer vägas in, 
till exempel: 
• hur stor risk det är att en olycka ska inträffa. 

Risken påverkas bland annat av antalet gående, 
cyklande och bilar 

•  högsta tillåten hastighet och möjligheten att 
sänka hastigheten genom vägens utformning 

•  möjligheten att leda biltrafiken eller gång- och 
cykeltrafiken en annan väg 

•  möjligheten att uppnå kontinuitet i säkerhets-
standard, det vill säga möjligheten att uppnå 
samma säkerhetsstandard i korsningar och på 
angränsande GC-länkar 

•  övriga konsekvenser för alla trafikanter, till 
exempel tillgänglighet eller möjligheter att 
tillgodose behov för utryckningsfordon, bussar, 
på- och avstigning, lastning och lossning längs 
gatan 

•  konsekvenserna för gatu-/vägmiljön, det vill 
säga gatans/vägens utformning och gatu-/
vägrummets möblering samt för angränsande 
bebyggelse och förgårdsmark 

•  konsekvenser för stads-/landskapsbilden och 
gaturummets karaktär 

•  övriga konsekvenser, till exempel anläggnings- 
och drift- och underhållskostnader
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Behovet av separering ska också värderas med 
hänsyn till gåendes och cyklisters behov av 
trygghet och deras möjligheter att använda den 
planerade utformningen. Vid valet av separe-
ringsform ska hänsyn tas till möjligheten att 
skapa en trygg miljö. Påverkande faktorer är 
bland annat möjligheterna till social kontroll, 
sikt- och belysningsförhållanden, växlighetens 
utformning och omfattning i anslutning till 
GC-banan eller -vägen, avståndet till bostadsbe-
byggelse et cetera. Dessutom kan gatans/vägens 
avvattning och placeringen av dagvattenbrunnar 
samt behov av snöupplag ha betydelse för vilken 
separeringsform och utformning som bör väljas. 

Längs huvudnätet för biltrafik bör fotgängare 
och cyklister separeras från biltrafiken. Här är 
såväl bilisters som cyklisters hastigheter ofta 
höga, liksom trafikflödena. Ju högre flöden och 
hastigheter, desto viktigare är det att separera. 
Gång- och cykeltrafik separerad från biltrafik 
med fysisk åtgärd finns som separat bana för 
gångtrafik, separat bana gemensam för gång- 
och cykeltrafik och separat bana för cykeltrafik. 

I tättbebyggt område görs separeringen av 
fotgängare från motorfordon genom gångbana. 
Separeringen för cyklister görs med cykelbanor 

eller cykelfält. Cykelfält är ett körfält för cykel-
trafik och mopeder klass II (men inte klass I) 
som avgränsas med cykelfältslinje. Cykelfältet 
ska användas av gående när gångbana eller  
vägren saknas. 

Cykelbanorna är normalt dubbelriktade men 
kan genom lokala trafikföreskrifter enkelriktas. 
Därutöver finns det GC-banor som är helt fri-
liggande från bilnätet eller ligger längs bilnätet, 
men rejält avskilt med bred skiljeremsa, räcke 
eller dylikt. Vid blandtrafik använder gång- och 
cykeltrafik körbanan om inget alternativ finns. 
I urbana vägrum kan vägrenar finnas. Vägren 
används för gång- och cykeltrafik. Cyklande ska 
inte använda vägrenen om det finns cykelbana. 

Gående har ofta av trygghetsskäl större behov 
av att separeras från bilar än vad cyklister har. 
Det kan leda till att gångtrafiken separeras med 
en ”högre” form än cykeltrafiken, till exempel 
gångbana + cykelfält på körbana eller gångbana 
+ cykeltrafik på körbana (utan cykelfält). Vid 
nybyggnad bör separering mellan gående och 
cyklister vara utgångspunkten med hänsyn till 
barn, äldre, personer med funktionsnedsättning 
och cyklister.

Figur 284: På sträcka används dessa separerings- och blandtrafikformer med  
varierande trafiksäkerhetsstandard, trygghet, tillgänglighet med mera för gående 
och cyklister

Blandtrafik Cykelfält Vägren

GC-bana avskild 
med kansten

GC-bana avskild 
med skiljeremsa

Avskild GC-bana
Friliggande
GC-väg



255

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Separering av cyklar från gående 
VGU ger stöd för att överväga separation mellan 
gående och cyklister. I GCM-handboken finns 
dessutom ett fördjupat underlag för beslut. 
Cykeltrafiken ska betraktas som ett eget färd-
sätt och inte som en del av gångtrafiksystemet, 
vilket ökar ambitionsnivån för att ge båda 
färdsätten ett eget trafiknät, i högre grad sepa-
rerat från varandra. Stödet i VGU kan ses som 
ett grundläggande stöd för val mellan integra-
tion och separation. Ambitionen att öka kvali-
teten i respektive system kan leda till en högre 
ambitionsnivå. Det handlar då om cyklisternas 
möjlighet att hålla en jämn hastighet och att 
inte behöva cykla bland gående med inbroms-
ningar, accelerationer och otrygghet som följd. 
Cykelfält är inte till för alla, särskilt inte då de 
används på 40- och 50-gator. Cykelfälten ger de 
vuxna cyklisterna attraktiva utrymmen men är 
inga trygga cykelstråk för till exempel barn. 

Behovet att separera gående och cyklister från 
varandra bedöms med hänsyn till förbindel-
sens funktion i gång- och cykelnätet, gång- och 
cykelflödets storlek och sammansättning samt 
cykeltrafikens hastighet. Separering mellan  
gående och cyklister bör eftersträvas när det 
gäller nybyggnad. När gående och cyklister 
använder samma bana känner många gående 
otrygghet på grund av att cyklisterna färdas 
så fort och tyst att de gående överraskas. Om 
ytorna är tillräckligt breda kan de skiljas åt med 
olika ytmaterial, en linje eller en kant. Utform-
ningen bör prövas så att den ger önskad effekt 
utan oacceptabla negativa effekter som sned-
trampning, omkullkörning et cetera. 

Där antalet cyklister är stort och de färdas med 
hög hastighet, är separeringen viktig för cyklis-
ternas framkomlighet, tillgänglighet och be-
kvämlighet. Separeringen förutsätts då utföras 
så att banbredderna ger god utrymmesstandard. 
Om banbredden ger otillräcklig utrymmesstan-
dard kan effekten i stället bli att tillgänglighe-
ten minskar för både cyklister och gående. Vid 
smala banor ökar även risken att cyklister och 
gående använder varandras banor. 

Separering av gående från cyklister är i följande 
fall särskilt angelägen: 
• om en gata har dubbel funktion som länk i ett 

av tätortens lokalnät för gående och cyklister 
och i dess huvudnät, det vill säga förbindelsen 
används av många gående och av cyklister 
med höga krav på tillgänglighet och framkom-
lighet 

•  om antalet gående och cyklister som samtidigt 
använder länken är stort: mer än 200 cyklis-
ter och 200 gående per timme eller mer än 
300 cyklister och 50 gående per timme 

•  om antalet gående som kan ha särskilda behov 
av att separeras från cyklister, exempelvis 
mindre barn, äldre och personer med funk-
tionsnedsättning är större än normalt 

•  om sikten har låg standard på sträcka, till  
exempel skymmande hinder i innerkurvor 
eller i korsningar längs GC-banan/vägen, till 
exempel i anslutning till GC-portar och tomt- 
utfarter 

•  om cykeltrafiken behöver kanaliseras till stråk, 
till exempel på gågator med cykeltrafik, över 
torg samt i anslutning till och genom GC-portar 
och över broar 

• om utformningen är sådan att cyklisterna 
håller hög hastighet. 

Separering av kollektivtrafik från biltrafik 
Om kollektivtrafiken ska separeras från övrig 
trafik bör detta stödjas av samtliga planerings-
dokument för en längre sträcka eller för ett 
större sammanhang. Ett enskilt projekt kan 
vara ett första steg mot en samlad förändring, 
men kan också bli en solitär om det inte knyts 
samman med omgivningen på sikt. Körfält eller 
körbanor som endast får trafikeras av fordon i 
linjetrafik, kollektivtrafikkörfält, byggs för att 
öka framkomligheten för kollektivtrafiken och 
därmed öka punktligheten. Kollektivtrafikkör-
fält i kombination med signalprioritering gör 
bussar och spårvagnar till ett snabbt och på-
litligt alternativ då det blir minimala dröjsmål 
mellan hållplatserna. Om kollektivtrafikkörfäl-
tet är placerat längst till höger i färdriktningen 
får även cykel och moped klass II färdas där. 
Övriga fordon är förbjudna att använda kör-
fältet om inte annat beslutats.
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Kapacitet 
Kapacitet definieras som största stationära flöde  
som kan passera en given anläggning under en 
given tidsperiod med givna förutsättningar.  
Med kapacitet avses trafiknätets förmåga att 
erbjuda tillräckligt god framkomlighet vid 
dimensionerande trafiksituation. Begreppet 
dimensionerande trafiksituation är den trafik-
situation som gatans bredd bör klara med bibe-
hållen framkomlighet. Trafiksystemets kapaci-
tet beskriver förbrukning av tid för förflyttning 
i trafiknätet som gående, cyklist, busspassage-
rare eller bilförare i förhållande till förväntad 
tid. Bristande kapacitet kan leda till försämrad 
framkomlighet. 

För gångtrafik finns det flera olika beräkningar  
som kan göras. Ett återkommande mått är 
10 personer per breddmeter och minut. Måttet 
kan användas för schablonmässiga bedömningar. 
Kapaciteten för de gående är dimensionerande 
i ett fåtal miljöer. Anspråket på att kunna mötas 
och att gå intill varandra brukar ge den dimen-
sionerande situationen. 

För cykeltrafik är kapacitet en parameter som 
ofta glöms bort. Bredd och kapacitet går hand 
i hand. Bredden på cykelinfrastrukturen bör 
utgå från de flöden av cyklister som finns utmed 
sträckan. Nederländska designmanualen använ-
der breddriktlinjer baserade på hur stort flödet 
av cyklister är. 0–150 cyklar/timme på 2 meters  
bredd, 150–750 cyklar/timme på 3 meters bredd,  
> 750 cyklar/timme på 4 meters bredd. Även 
för cykel blir möjligheten att köra förbi och att 
cykla intill varandra ofta dimensionerande. 

För biltrafik är kapacitet väl undersökt. För 
enfältig väg anger VGU följande: Hastighetssäk-
rande åtgärd i form av smal, enfältig, dubbelrik-
tad körbana innebär nedsatt kapacitet. Följande 
tumregler kan vara användbara: 
• Vid VR 30 km/tim och Dh<300 fordon/tim 

kan körbanan avsmalnas till ett körfält för de 
båda körriktningarna utan större framkomlig-
hetsproblem. 

• Vid VR>30 och vid Dh större än 300 fordon/
tim bör det vara samma antal körfält i avsmal-
ningen som på den fria sträckan. 

VGU ger stöd för användning av ett körfält med 
mötesmöjlighet för flertalet gator i en tätort. Att 
det inte finns fler smala gator kan bland annat 
bero på att kontinuitet har gett ökade krav på 
utrymme. Ett körfält kan vid ett ostört flöde ha 
en kapacitet på cirka 1 200 fordon/timme. Tra-
fikflödet kan vid stor belastning pressas upp till 
1 600–1 800 fordon/timme på ett trafiknät som 
är väl separerat från andra trafikantgrupper  
samt från möte och korsande trafik. För stads-
trafik kan värdet 1 200 fordon/timme per kör-
fält ge en bra vägledning för när anspråket på 
fler körfält än två kan vara aktuellt. Som regel 
är det andra anspråk än kapacitetskrav som av-
gör. På det övergripande trafiknätet och på det 
starkt trafikerade huvudnätet bör en djupare 
analys av kapacitetsbehovet göras med exem-
pelvis simuleringsmodeller av typ VISSIM. 
Korsningarnas utformning är som regel dimen-
sionerande, mer om det finns att läsa i kapitlet 
om korsningar. 

VGU anger att en nybyggd väg ska ha en service-
nivå uttryckt som belastningsgrad (b) under 
dimensionerande timme (DH-Dim) i alla delar 
av väganläggningen, se kapitel ”Trafikanalyser”. 

Utrymmesklass 
Dimensionerande utrymmesklass (UK) ingår 
i dimensionerande trafiksituation DTS för 
utformning av sektioner och korsningar. I mo-
dellen för sträcka används tre olika utrymmes-
klasser vilka benämns A, B och C. 

Utrymmesklass A – Bilar framförs i egna körfält 
utan att körareor behöver inkräkta på vägrenar,  
GC-banor, trafiköar, skiljeremsor eller motriktade 
körfält. Gående och cyklande på GC-bana  
har tillräckligt stora ytor och behöver inte 
anpassa sig till varandra. Utrymmesklassen be-
döms ge god trygghet/säkerhet och körkomfort 
för fordonsförare. 

Utrymmesklass B – Bilar kan på sträcka behöva 
inkräkta på medriktad vägren och vid omkör-
ning av cyklist även på motriktat körfält. Kör-
arean får inkräkta med högst 1 meter på motrik-
tat körfält. Vid möte krävs hastighetssänkning. 
På GC-banor krävs viss anpassning mellan 
gående och cyklister.
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Utrymmesklassen bedöms ge mindre god kör-
komfort för fordonsförare men god trygghet/
säkerhet om trafikanterna anpassar hastigheten. 

Utrymmesklass C – Bilar inkräktar på motriktade 
körfält vid omkörning av cyklister. Vid möte 
mellan bilar krävs mycket låg hastighet. Det ut-
rymme som erbjuds bedöms ge låg körkomfort 
för fordonsförare men god säkerhet vid tillräck-
ligt låg hastighet.

Hänsyn till viktiga egenskaper 
Hänsyn till behovet av plats i sektionen med 
avseende på trygghet, trafiksäkerhet, miljöpå-
verkan, möblering och drift och underhåll 
behöver klarläggas. Detta kan till exempel leda 
till en sektion som gör att bra sikt uppkommer, 
att bredden begränsas så att anpassning till låg 
hastighet stöds, att avståndet till fastigheter  
hålls uppe så att störningarna från trafiken re-
duceras, att det finns plats för belysnings stolpar, 
kopplingsskåp, träd och gatumöbler, samt att 
bredden anpassas så att en rationell drift kan 
utföras. 

Trafiksäkerhet 
En säker kommunal gata är utformad så att den 
medverkar till att ge trafiken en hastighets-
nivå som inte överstiger den som definieras 
som god kvalitet för aktuell dimensionerande 
trafiksäker hetssituation, DTSS. Som exempel 
är god kvalitet på en sträcka med blandtrafik 
en hastighetsnivå < 30 km/tim. Av framkom-
lighetsskäl kan vissa kommunala gator behöva 
en högre hastighet än den som följer av gatans 
DTSS. Om så är fallet krävs åtgärder för att 
säkerställa acceptabel kvalitet på trafiksäkerheten. 
För gatan med blandtrafik innebär detta att has-
tighetsnivån inte får överstiga 40 km/tim. 

En sektion bör medge byggande av hastighets-
säkrande åtgärder. Hastighetssäkring kan 
utföras med vertikala och/eller horisontella 
förändringar av fordonets linjeföring utmed 
gatan. Fartdämpande åtgärder i form av portar, 
gupp, sidoförskjutningar och asymmetriska 
avsmalningar kan få negativa konsekvenser för 
upplevelsen av gaturummet eftersom rummets 
symmetriska uppbyggnad störs. Den symme-
triska uppbyggnaden är typisk för gaturum.
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På gator med busstrafik bör åtgärder för has-
tighetssäkring om möjligt läggas i anslutning 
till busshållplats eller gatukorsning, dels för att 
öka trafiksäkerheten där och dels för att minska 
påfrestningar från stötar på bussförare och  
passagerare. Åtgärder som påverkar rumsbild-
ningen, som till exempel smal körbana, plante-
ringar och annan utrustning i gaturummet samt 
skilda ytmaterial för olika funktioner är positiva 
från upplevelsesynpunkt och kan bidra till något 
lägre hastighet. 

Att utforma en gata med låga fordonshastigheter 
innebär också en medveten strävan att förklara 
och förtydliga gatans funktion genom att använda 
olika ytmaterial, planteringar, vägutrustning 
med mera. Material, färg och form ska väljas så 
att harmoni med gaturummet i övrigt uppnås 
och så att en trafikmiljö skapas där behovet av 
vägmarkeringar och vägmärken är litet. Åtgär-
der som kan bidra till önskad hastighetsnivå är 
rumsbildning genom linjeföring med små radier 
i horisontalkurvor, smal gatusektion med möb-
lering och plantering i gaturummet samt skilda 
ytmaterial för olika trafikfunktioner. 

I första hand bör man skapa korta länkar genom: 
• en medveten gatunätsplanering vid planering 

av nya områden och vid förändring i befintliga 
områden 

• att anlägga hastighetssäkrande åtgärder som 
upphöjningar, sidoförskjutningar och smal 
vägbana på önskat avstånd från varandra. 

I andra hand kan man skapa korta länkar genom 
att hastighetssäkrade åtgärder anläggs i anslut-
ning till korsningar. 

Entrén till en hastighetssäkrad gata bör utfor-
mas med port som fysiskt ger fartdämpning. 

Villkor att uppfylla 
Behovet av plats i sektionen med avseende 
på dimensionerande gruppers tillgänglighet, 
planbestämmelser, trafikregler, ledningar och 
nivåskillnader ska beaktas. Detta bidrar till en 
sektion som gör att sektionen anpassas till de 
krav som ALM ställer på tillgänglighet och de 
villkor som planbestämmelserna anger. Vidare att 
den utformas i överensstämmelse med gällande 
regelverk för trafik samt anpassas till villkor för 
befintliga och planerade ledningar respektive 
nivåskillnader.
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Gatukorsning 
Korsningen är den plats där trafikflöden i olika 
riktningar korsar eller ansluter till varandra. I 
korsningen ska trafikanterna ha möjlighet att 
förstå vad som förväntas av dem och kunna 
hantera de trafiksituationer som uppstår. Kors-
ningen är också en knutpunkt där olika stads-
byggnadskvaliteter vägs samman. Det behövs en 
lösning för form och funktion som kan accep-
teras av alla och som lyfter fram prioriterade 
intressen. 

Vid planering av gatukorsningar utgår man ofta 
från biltrafiken. Hänsyn ska dock tas till an-
språken från alla trafikantgrupper och till hur 
korsningen påverkar stadsmiljön. Ofta samord-
nas gång- och cykelpassager i gatukorsningarna. 
Korsningar kan regleras och utformas på skilda 
sätt. Huvudindelningen efter funktion är: oreg-
lerad gatukorsning, signalreglerad korsning, 
cirkulationsplats och planskildhet. 

Kapacitet 
Kapaciteten i trafiknäten styrs framför allt av 
kapaciteten i korsningarna. Korsningar med 
hög belastningsgrad medför fördröjning och 

risk för köbildning. För att en trafikanläggning 
ska fungera utan fördröjningar och köbildning 
bör belastningsgraden inte överstiga 0,8. Om be-
lastningsgraden är större än 1 kommer tillflödet 
att överskrida kapaciteten vilket påverkar val av 
färdmedel samt färdvägar där alternativ finns. 
Belastningsgraden är kvoten mellan aktuellt 
flöde och trafikanläggningens kapacitet. Belast-
ningsgraden används för att ange hur stor del av 
kapaciteten som utnyttjas och för att klassificera 
framkomlighet i korsningen. 

Belastningsgraden kan beräknas med stöd av 
översiktliga metoder eller olika kapacitetsbe-
räkningsprogram som Capcal och liknande. Vid 
höga belastningsgrader eller i korsningar med 
många gående och/eller cyklister bör simu-
leringsprogram som VISSIM eller liknande 
användas. Metoden som följer är hämtad från 
VGU och kan användas för val av korsnings-
typer på en mer översiktlig nivå, med avseende 
på rådande trafikbelastning och hastighets-
gräns. Observera att metodens utgångspunkt är 
att pröva korsningens användbarhet och att den 
inte tar hänsyn till gående och cyklister. Meto-
den är vägledande och bör kompletteras med en 
mer detaljerad analys där valet inte är tydligt.
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Trafiksäkerhet 
Korsningsolyckor i gatukorsningar är den 
olyckstyp som medför flest dödade och svårt 
skadade bilister i tättbebyggt område. Gatu-
korsningar har en markant stigande olycksrisk 
kopplad till komplexitet, trafikbelastning och 
hastighet. Gatukorsningar med fyra anslutande 
vägar, en hög hastighetsnivå och stor trafikbe-
lastning har en hög olycksrisk medan en tydligt 
utformad korsning, med låg fart och måttlig 
trafikbelastning, har en avsevärt lägre risk. 

I en cirkulationsplats får man en automatisk 
hastighetsreduktion. Cirkulationsplatsen elimi-
nerar även de olyckor som inträffar i 90° vinkel 
mellan fordonen och som ger svåra skador även 
vid låg hastighet. Om det inträffar en olycka 
i en cirkulationsplats blir skadeföljden ofta 
lindrig eftersom olyckan sker i flack vinkel. För 
att minska olycksrisken för cyklister finns flera 
alternativa korsningsutformningar att välja på. 
I signalreglerade korsningar kan exempelvis 
bilisternas stopplinjer dras tillbaka i förhållande 
till cyklisternas. Detta medför att bilarna stannar 
bakom cyklisterna, vilket gör att dessa syns 
bättre. Det är också möjligt att ge cyklisterna 
grönt ljus före bilisterna, för att minska konflik-

terna mellan cyklister som ska köra rakt fram i 
korsningen och svängande bilister. 

I korsningar med enbart motorfordonstrafik 
bör bilarnas hastighet vid passage inte överstiga 
50 km/tim. Där hastigheten är över 60 km/tim 
är risken att dödas markant förhöjd. 

I korsningar där oskyddade trafikanter före-
kommer bör utformningen inte möjliggöra 
hastigheter över 30 km/tim. En jämn och hög 
trafiksäkerhetsnivå ska eftersträvas. Där den 
sänks bör man eftersträva en utformning som 
i god tid gör förändringen tydlig för samtliga 
trafikanter. Konfliktpunkter ska alltid utformas 
så att ett bra ”samspel” uppnås mellan oskyd-
dade trafikanter och bilister. Man måste därvid 
ta hänsyn till att detta samspel är svårt eller 
nästan omöjligt för vissa trafikanter exempelvis 
synskadade.



261

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Trafikregler 
Begreppet vägkorsning finns inte definierat i 
trafiklagstiftningen. Däremot finns ett flertal 
allmänna trafikregler som antingen är direkt 
kopplade till begreppet vägkorsning eller som 
kan bli aktuella att tillämpa. Samtidigt används i 
trafiklagstiftningen begreppet ”infart till fastig-
het”. Beroende på om en plats uppfattas som en 
vägkorsning eller som en infart till en fastighet 
gäller skilda bestämmelser. Utformningsmässigt 
är det därför viktigt att den aktuella platsen 
utformas så att det tydligt framgår om det är  
en vägkorsning eller en infart till en fastighet. 
Exempel på detta förhållande finns i väjnings-
reglerna. Normalt gäller, om inte annat beslu-
tats, att en förare har väjningsplikt mot det 
fordon som kommer från höger (högerregeln). 
Denna bestämmelse gäller dock inte en förare 
som kommer in på väg från en fastighet. I det 
fallet har föraren väjningsplikt mot varje fordon 
på vägen som den kommer in på. 

Ett annat exempel är att ett fordon inte får stannas 
eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett 
avstånd av tio meter från korsande körbanas 
närmaste ytterkant. Om det däremot är fråga 
om en infart till fastighet gäller att fordon inte 
får parkeras framför eller så att fordons trafik 
till eller från fastigheten väsentligen försvåras. 
I det senare fallet är alltså reglerna betydligt 
lindrigare. 

En upphöjd genomgående gångbana i en kors-
ning kan skapa vissa tolkningsproblem om man 
bygger den i en oklar kombination av linjeföring, 
nivåer och materialval. En genomgående gång-
bana i obruten linjeföring, nivå och material 
visar tydligt att de gående ska ges prioritet. 
Bilisten korsar ju en gångbana. 

Lämplighetsmatris – gatukorsning 
Val av korsningstyp ska klarlägga vilken kors-
ningstyp som är bäst med avseende på de upp-
satta målen. Det är viktigt att samtidigt beakta 
anspråken på eventuella gång- eller cykelpassa-
ger i anslutning till korsningen. Flera lösningar 
kan vara likvärdiga i några avseenden, men skilja 
sig åt i andra. De uppsatta målen ger stöd för 
valet mellan olika alternativ. Alternativa kors-
ningstyper bör lyftas fram inför det fortsatta 
arbetet. Om endast en korsningstyp föreslås kan 
alternativa utformningar av denna beskrivas. 

Rörelsemönstret för de olika färdsätten bör ges 
en kontinuitet i tätortens rum. Trafik som löper 
separerat eller integrerat kanske ska fortsätta 
att göra det genom den aktuella korsningen. 
Blicken bör höjas så att sammanhanget lyfts 
fram. Kanske ska korsningstypen prövas för en 
längre sträcka eller ett större område.

Figur 285: Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands att använda i de olika livs rummen. Grön 
färg anger att korsningen är lämplig medan gul färg anger att den kan accepteras om andra viktiga fördelar upp-
nås. Grå färg anger ett icke relevant alternativ
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Figur 286: Korsningar mellan allmänna vägar delas i VGU in i sex korsningstyper kallade A till F. Dessa har med hän-
syn till förhållandena för biltrafik från sekundärvägen delats in i mindre korsningar A–C och större korsningar D–F

Korsningstyp A Korsningstyp B

Korsningstyp D Korsningstyp E

Korsningstyp C

Korsningstyp F

Korsning utan vänstersvängsfält  
(korsningstyp A & B) 
• Korsningstypen är lämplig i integrerade trans-

portrum, mjuktrafikrum och integrerat frirum 
med begränsade trafikflöden. Korsningstypen 
kan även förekomma i transportrummet då 
trafikbelastningen är liten. 

•  Kapaciteten är låg. 

•  Framkomligheten beror av trafikmängderna 
och regleringsform och bör kontrolleras med 
CAPCAL om trafikbelastningen ligger nära 
gränsvärdena, se kapitel ”Trafikanalyser”. 

•  Trafiksäkerheten är god vid hastighetssäkring 
och låg i annat fall. 

•  Trafikregler är vanligtvis högerregel, väjning, 
stopp eller fyrvägsstopp. 

• Utrymmesbehovet är litet.

Figur 287: Korsning utan vänstersvängsfält (korsningstyp A & B)
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Korsning med vänstersvängsfält  
(Korsningstyp C) 
• Korsningstypen är lämplig i transportrum och 

integrerade transportrum med måttliga trafik-
flöden. Korsningstypen kan också förekomma 
i mjuktrafikrummet. 

• Kapaciteten är låg men klarar måttliga trafik-  
flöden. Vänstersvängsfältet ökar framkom-
ligheten jämfört med korsningstyp A och B 
om det är tillräckligt långt för aktuella trafik-
mängder efter-som vänstersvängande fordon 
inte hindrar genomgående trafik. 

• Framkomligheten beror av trafikmängderna 
och regleringsform och bör kontrolleras med 
CAPCAL om trafikbelastningen ligger nära 
gränsvärdena, se avsnittet ”Trafikanalyser”. 

•  Trafiksäkerheten är god vid hastighetssäkring 
och låg i annat fall. 

• Trafikregler är vanligtvis väjning eller stopp-
reglering. 

• Större utrymmesbehov än korsningstyp A och B. 

Figur 288: Korsning med vänstersvängsfält (korsningstyp C)
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Cirkulationsplats (korsningstyp D) 
• Korsningstypen är lämplig i transportrum, 

integrerade transportrum och i mjuktrafik-
rummet. 

• Kapaciteten är hög, särskilt vid trafikflöden i 
samma storleksordning på alla anslutningar. 
Kapaciteten kan höjas genom att cirkulatio-
nen och anslutningarna görs dubbelfiliga. Det 
minskar dock trafiksäkerheten, dels för att 
konfliktytorna för oskyddade trafikanter blir 
större, dels för att fordonens hastighet ökar. 

• Framkomligheten beror av trafikmängderna  
och bör kontrolleras med CAPCAL eller 
simuleringar av typ VISSIM om trafikflödena 
är höga och korsningen används av många 
gående eller cyklister. 

• Trafiksäkerheten är hög då utformning enligt 
VGU:s principer ger en hastighetssäkring 
till 30 respektive 50 km/tim. Vid mer än ett 
körfält i till- och frånfart bör fysisk hastighets-
säkring utföras. 

• Trafikregleras normalt som cirkulationsplats, 
men kan i mjuktrafikrummet väjningsregleras 
i varje tillfart, då en helt överkörningsbar  
rondell i centrum inte kan regleras som cirku-
lationsplats. 

• Utrymmesbehovet beror på vilken fordonstyp 
som är dimensionerande och om rondellen 
görs överkörningsbar.

Figur 289: Cirkulationsplats (korsningstyp D)
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Signalreglerad (korsningstyp E) 
• Korsningstypen är lämplig i transportrum och 

integrerade transportrum. Korsningen kan 
även förekomma i mjuktrafikrummet. 

•  Kapaciteten är hög. Framkomlighetsanspråken  
för gående och cyklister kan ge anledning att 
öka kapaciteten för biltrafiken genom att utöka 
antalet körfält. Effektiviteten i korsningen kan 
ökas genom detekteringar av de olika färdsätten.

•  Framkomligheten beror av trafikmängderna 
och regleringsform och bör kontrolleras med 
CAPCAL eller simuleringar av typ VISSIM 
om trafikmängderna är höga. 

•  Trafiksäkerheten är hög när korsningen has-
tighetssäkras. Om korsningen inte hastighets-
säkras blir det i jämförelse med en oreglerad 
korsning färre men allvarligare skador. 

•  Trafikregleras med signal, högerregeln eller 
beslutad väjningsreglering när signalerna är 
ur funktion. 

• Utrymmesbehovet är normalt större än för 
övriga plankorsningar.

Figur 290: Signalreglerad (korsningstyp E)
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Planskild korsning (korsningstyp F) 
• Korsningstypen är lämplig i transportrum, 

och kan användas i det integrerade transpo rt-
rummet. 

•  Kapaciteten är i allmänhet hög, särskilt om de 
största trafikströmmarna inte korsar varandra 
i plan. 

•  Framkomligheten är god. 

•  Trafiksäkerheten är hög. De olyckor som sker 
inträffar i sekundärvägskorsningar. 

•  Ingen trafikreglering i planskildheten. 

•  Utrymmesbehovet är stort men kan minskas  
om avfarterna läggs i uppförsbackar och på - 
fartsramperna i nedförsbackar. För retardation 
och acceleration behövs då kortare sträckor. 

Sammanfattning – val av korsningstyp 
Valet av korsningstyp kan påverkas av vilka mål 
som formulerats för olika färdsätt. Prioritering 
av kollektivtrafik kan exempelvis utlösa behov 
av särskilda körfält eller signalstöd. Vid stora 
flöden av gående eller cyklister kan särskilda 
lösningar behövas. 

Det finns starka skäl för att prioritera kollektiv-
trafiken eftersom både restid och tillförlitlig-
het förbättras. Genom att ge kollektivtrafiken 
egna utrymmen kan man prioritera bussar och 
spårvagnar framför bilar, vilket minskar res-
tiden och ökar regulariteten. Fördelarna blir 
störst om de genomförs där trängseln är som 
värst, vanligtvis i centrum under rusningstid. 
Det är också på dessa platser påverkan på övriga 
färdsätt blir som störst och utrymmet är mest 
begränsat. Kollektivtrafikkörfält i kombination 
med signalprioritering gör bussar och spår-
vagnar till ett snabbt och pålitligt alternativ till 
biltrafik. Det blir minimal fördröjning mellan 
hållplatserna. 

För varje alternativ bör följande fakta beskrivas: 
• dimensionerande trafikströmmar 

•  belastningsgrad 

•  antal körfält 

•  särskilda åtgärder för prioritering 

•  separeringsform för gående och cyklister 

•  körsätt och utrymmesstandard 

•  metod för hastighetssäkring till avsedd hastig-
hetsnivå.

Figur 291: Planskild korsning (korsningstyp F)
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Cirkulationsplats (typ D) 
I följande avsnitt görs en fördjupade beskriv-
ning av cirkulationsplatsens utformning. 
Cir kulationsplatser förekommer främst i tät-
ortsmiljöer, både på kommunala gator och på 
statliga vägar. 

Cirkulationsplatser och andra större korsningar 
ska väljas först efter särskild utredning. Trafik-
förutsättningar och målsättningen för projektet 
ska vara fastlagt. Platsen och dess omgivning 
ska ha studerats och analyserats. 

Grunder 
Korsningstyp D (cirkulationsplats) är kanali-
serad med en rondell som skapar enkelriktad 
körning i en cirkulation. Alla inkommande for-
don har väjningsplikt mot cirkulerande fordon. 
Genom sin utformning måste biltrafikanterna 
hålla en låg hastighet genom cirkulationsplatsen. 

Hastighetsnivån bestäms av radier/körytor och 
vinkelförändringar, det är enklare med hastig-
hetsdämpning i enfältiga än tvåfältiga. 

Vinkeln mellan inkommande fordon och fordon 
i cirkulationen blir spetsig. Det gör att cirkula-
tionsplatsen har stora trafiksäkerhetsfördelar 
i jämfört med andra korsningstyper genom 
att skadeföljden i inträffade olyckor oftast blir 
lindrig. 

Cirkulationsplatsen är ett element i vägmiljön 
som ger stora gestaltningsmässiga utmaningar 
och möjligheter. Den kan ha stor betydelse som 
knutpunkt/nav och kan bli en ”plats” på ett 
stråk eller i ett gatunät. 

En cirkulationsplats definieras enligt trafikför-
ordningen som ”Plats som enligt lokal trafik-
föreskrift ska vara cirkulationsplats och som är 
utmärkt med vägmärke för cirkulationsplats.” 
Det krävs således lokal trafikföreskrift för att en 
korsning ska få skyltas som cirkulationsplats. 
Cirkulationsplats är i detta dokument benäm-
ning på platser där vägar möts och som utfor-
mats så att det finns förutsättningar att den kan 
föreskrivas vara cirkulationsplats. 

Cirkulationsplats kan vara två-, tre-, fyr- eller 
flerbent. Den tvåbenta används endast som 
vändplan (som ersättning för vänstersväng som 
förbjudits). Cirkulationsplatsen ska förses med 
belysning. Den högsta tillåtna hastigheten på 
anslutande vägars tillfarter bör inte vara högre 
än 80 km/tim. Vid stor andel genomgående  
trafik blir tids-, fordons- och miljökostnaderna 
stora i jämförelse med andra stora korsnings-
typer, speciellt om genomgående väg är reglerad 
till högre hastighet än 50 km/tim. Cirkulations-
platser lämpar sig därför bäst när trafikflödena 
i respektive anslutning är relativt jämnt för-
delade och en stor andel svängande. Kors ningens 
tids-, fordons- och miljökostnader vid olika kors-
ningstyper kan lämpligen studeras i CAPCAL. 

Cirkulationsplatsens huvudelement består av 
cirkulation, rondell, tillfarter och frånfarter. 
Cirkulationen utgörs av körbanan runt rondel-
len. Grundutformning av cirkulationsplats väljs 
dels med utgångspunkt i hastighetsmiljö och 
funktion för den övergripande riktningen,  
kapacitetsbehov och GC-anslutningar och ge-
staltning, dels med utgångspunkt i:
• rondellutformning

•  utformning av till- och frånfarter

•  antal körfält i till- och frånfarter och cirkulation

•  utformning för gående och cyklister.

Figur 292: Principskiss med cirkulationsplatsens huvud-
element

 CIRKULATION RONDELL

 TILLFART FRÅNFART
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Rondellutformning 
Rondellen kan vara ej överkörbar, delvis över-
körbar eller helt överkörbar. Den har normalt 
cirkulär form men kan även ha annan liknande 
form. VGU skiljer på tre typer av cirkulations-
platser med olika rondellutformning: 
Normal cirkulationsplats med ej överkörbar 
rondell, rondellradie minst 11 meter. Cirkula-
tionsplatsen utformas så att alla normalt före-
kommande fordon kan trafikera cirkulationen 
utan att någon del av fordonet behöver överskrida 
rondellens och cirkulationens ytterkanter. 

Liten cirkulationsplats med delvis överkör-
bar rondell inre rondellradie > 2 meter och 
yttre > 7 meter. Den utformas med rondellradie 
7–11 meter, där yttre delen av rondellen är över-
körbar, något förhöjd i förhållande till cirkulatio-
nen, och kan trafikeras av normalt förekommande 
större fordon. 

Minicirkulationsplats med helt överkörbar 
rondell. Den har oftast mindre radie än 7 meter. 
Cirkulationsplatsen får dock inte vara så liten 
att rondellen överskrids helt med någon del av 
fordonet, (gäller ej specialfordon, utan endast 
dimensionerande fordon). 

Rondellens storlek väljs i första hand med ut-
gångspunkt i: 
• den trafiksituation som cirkulationsplatsen 

avses utformas för (dimensionerande fordon, 
körsätt, kapacitetsbehov, utformningshastig-
het), för statlig väg normalt 10–20 meter 

•  vilket tillgängligt utrymme som finns med 
hänsyn till angränsande bebyggelse och miljö. 

Rondell med radie 10–20 meter och ett körfält i 
cirkulationen ger bäst trafiksäkerhetseffekt. 

Utformning av till- och frånfarter 
Grundprincipen för cirkulationsplats är att skapa 
en utformning av till- och frånfarter som ger 
önskad hastighetsprofil genom cirkulationen, se 
vidare VGU kap. 10.3.2.2. 

Antal körfält 
Antal körfält i till- och frånfarter bör vara så få 
som möjligt med hänsyn till GC-trafik. Cirku-
lationsplats med ett körfält och ej överkörbar 
rondell klarar normalt trafikflöden upp till 
20–25 000 inkommande fordon per dygn, vid 
jämnt fördelade flöden och vid inte allt för stor 
andel trafik under maxtimmen. 

Två körfält ger cirka 20 procent högre olycks-
kvot än 1 körfält. Cirkulationsplatser med två 
körfält bör därför inte väljas annat än i de fall 
där kapaciteten i en enfältig blir otillräcklig. Om 
GC-trafik förekommer i plan bör antalet kör-
fält begränsas till ett i tillfart och ett i frånfart. 
Om detta inte är möjligt bör annan korsnings-
typ övervägas. Om cirkulationsplats ändå ska 
väljas ska det i tvåfältiga till- och frånfarter vara 
mellan liggande refug, 2,0 meter bred, för säkrare 
GC-passager. 

Utformning för gående och cyklister 
Utformning för gående och cyklister i cirkula-
tionsplats är beroende av mängden inkom-
mande motorfordon och cyklar samt hur 
GC-trafiken har separerats längs inkommande 
vägar/gator. Där gående/cyklister korsar i plan 
förutsätts dimensionering till 30 km/tim, se 
VGU Råd kap. 10.3.2.1. Rätt utformad cirkula-
tionsplats enligt denna princip ska inte behöva 
ytterligare fartdämpande åtgärder som gupp 
eller upphöjningar. 

GC-lösningarna kan vara av gång- respektive  
cykelbana, GC-bana, cykelfält och gångbana 
samt blandtrafik. 

Gestaltning 
Målet med gestaltningsarbetet är att hela cirku-
lationsplatsen, inklusive sidoområden, belys-
ning och utrustning, bearbetas till en helhet. 
Cirkulationsplatsen ska vara tydlig i sin form, 
lättförståelig och överblickbar i både ljus och 
mörker, vintertid såväl som sommartid. Detta 
uppnås genom en konsekvent och genomtänkt 
användning av olika markmaterial, vegetation 
och vägutrustning.
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Figur 293: Cirkulationsplats kan bli tydlig genom att 
såväl rondell som till- och frånfarter gestaltas för att  
ge visuell ledning

Figur 294: Cirkulationsplatser i tätort är ofta komplexa 
miljöer med bebyggelse och verksamheter intill vägen

Gestaltningen av cirkulationsplatsen ska bidra 
till höjd uppmärksamhet och god hastighets-
anpassning hos fordonstrafikanterna. Cirkula-
tionsplatsen blir tydlig genom att rondell och 
refuger gestaltas omsorgsfullt. Skala och karaktär 
i cirkulationsplatsen, och framförallt i rondellen, 
måste harmoniera med omgivningen. 

Cirkulationsplatsen ska vara tydlig även i mörker  
och vintertid. När snö täcker marken och vallar 
plogas upp förändras platsens karaktär, vilket 
bland annat medför att låga detaljer, belys-
ningspollare, vägmarkeringar et cetera. kan 
synas dåligt. I snörika trakter bör rondellen vara 
utformad så att den syns även med ett snötäcke. 
Det kan till exempel innebära att rondellen har 
träd eller annan högre växtlighet och att man 
und viker låga belysningspollare.

Målet med gestaltningsarbetet är att hela cirku-
lationsplatsen bearbetas så att den blir tydlig i 
sin form, lättförståelig och överblickbar i ljus 
och mörker, sommartid såväl som vintertid. Vid 
gestaltning av cirkulationsplatser fokuseras ofta 
på rondellen. Den är rund eller oval, väl avgrän-
sad och belägen i mitten. I kombination med att 
cirkulationsplatsen ofta ligger vid infarter är det 
inte ovanligt att rondellen används för att ge en 
positiv bild av den ort eller stadsdel trafikanten 
närmar sig. Cirkulationsplatsen kan göras tydlig 
på olika sätt, till exempel genom förhöjning av 
rondellen, växtlighet, belysning, materialval 
med mera. Rondellen är vanligen en svår plats 
att placera föremål i eftersom bakgrunden som 
föremåletill exempelponeras mot är olika be-
roende från vilket håll man kommer. 

Det är inte ovanligt att konstverk placeras i 
rondellen. Konstnärliga arbeten ska samordnas 
med övriga insatser i vägbyggandets projekte-
rings- och byggfaser och integreras i platsens 
helhetsmiljö. Konstverk i redan byggda väg-
anläggningar kan vara svåra att integrera och 
ska därför undvikas. 

Vid gestaltningen av rondellen och övriga delar 
av cirkulationsplatsen måste sikt- och krock-
säkerhetsfrågor särskilt beaktas. Möjligheter 
till skötseloch underhåll ska beaktas vid gestalt-
ningen av cirkulationsplatsen, särskilt vid 
gestaltningen av rondellen. 

Cirkulationsplatsen ska gestaltas på ett sätt som 
är relevant med tanke på dess läge och funktion:
• Var är cirkulationsplatsen belägen? Är den 

en port/entré till en ort eller stadsdel, eller är 
den en av flera korsningar i ett stråk? Ska  
platsen betonas som ”plats” eller vara neutral?

•  Finns det ett rytmiskt förlopp (bebyggelse, 
natur, vägtyp et cetera) längs en sträcka som 
ska beaktas? Hur ska det hanteras vid denna 
cirkulationsplats? Är det viktigt att ge platsen 
en särskild identitet i förhållande till dess 
omgivning eller i förhållande till övriga delar 
av väg- eller gatusträckningen?

•  Behöver platsen ges en särskild identitet för 
att underlätta orientering eller för att annon-
sera sitt läge och sin funktion?
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Figur 295: Trevägscirku-
lation med vägbenen i 
T-form

Figur 296: Trevägscirku-
lation med vägbenen i 
Y-form

Figur 297: Y-form kan medföra 
höga hastigheter och dålig efter-
levnad av väjningsplikten i ett av 
körspåren

Figur 298: Lika stora 
vinklar eftersträvas

Plangeometri, placering och linjeföring 
För att cirkulationen ska bli tydlig bör rondellen 
placeras så att de ytor som bildas i varje kvadrant 
mellan inkommande vägars körbanekanter och 
rondellen blir ungefär lika stora.

Figur 299: Exempel på rondellplacering som förbättras 
av en justering av linjeföringarna

Inkommande vägars linjeföring bör justeras så 
att tillfarten blir hastighetsbestämmande och så 
att detta tydligt framgår av utformningen. Figur 
299 illustrerar hur en justering av linjeföringarna 
kan förbättra rondellplaceringen. 

Om linjeföringen inte kan ändras kan en oval 
form eller äggform provas. 

Tre anslutande vägar 
Om cirkulationsplats med tre anslutande vägar/ 
gator övervägs i befintlig miljö är det vanligt 
att en väg/gata är genomgående. Cirkulations-
platsen kan övervägas ha T-form, det vill säga 
rondellen lokaliseras till befintliga vägars/
gators skärningspunkt eller ha Y-form, det vill 
säga samma vinkel mellan väganslutningarna, 
se figur 295–298 ovan. 

I befintlig vägmiljö innebär T-formen ofta mindre 
anläggningskostnad än Y-formen. Nackdelen 
är att T-formen kan innebära att resultatet blir 
som ett otydligt Y. 

För Y-formen är det viktigt att den blir tydlig. 
Annars kan ett av körspåren för personbil bli 
alltför rakt, med alltför höga hastigheter och 
dålig efterlevnad av väjningsplikten som följd. 

En tredje möjlighet kan vara att förskjuta ron-
dellens centrumpunkt från den genomgående 
vägens mittlinje, samt eftersträva lika stora 
vinklar mellan anslutande vägar/gator genom 
avböjning av till- och frånfarter.
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Figur 300: Oval form respektive äggform på rondel-
len. Den ovala är avsedd för fler än fyra ben och den 
äggformade är avsedd att användas vid exakt fem 
anslutande ben

Fem eller fler anslutande vägar/gator 
En relativt vanlig situation vid överväganden 
om utbyggnad till cirkulationsplats är att den 
fyrvägskorsning som övervägs åtgärdas har en 
närliggande trevägskorsning med mindre sido-
väg eller med infart som ansluter till större väg.

Figur 301: Fyrvägskorsning med närliggande trevägs-
korsning

Med fem anslutande vägar/gator kan rondell 
med äggform vara lämplig. Vid cirkulär, ej 
överkörbar rondell och Lps körsätt A, kan även 
rondell med minst 20 meters radie övervägas. 

Eftersträva att åstadkomma lika stora båglängder  
mellan anslutande vägar/gator. 

Profilgeometri 
Vid lutande plan och förhöjd rondell är det vik-
tigt att tillse en god avvattning. För att undvika 
omfattande vattenavrinning över cirkulationen 
och över till- och frånfarter, kan dagvatten-
brunnar placeras i rondellens ytterkant. 

Företrädesvis ska cirkulationsplatsen konstrue-
ras med tvärfall från centrum, vilket bidrar till 
att öka cirkulationens synbarhet och minska 
fordonshastigheterna.

Figur 302: Fem anslutande vägar/gator. Jämförelse 
mellan rondell i äggform respektive cirkulär.

Vid lutande markförhållanden kan cirkulations-
plats behöva anläggas i ”lutande plan”. Lutningen 
på cirkulationsplatsen anpassas till de förutsätt-
ningar som förhållandena medger, dock ej över 
3,5 procent inklusive tvärfall. 

Hastigheten är till viss del beroende av cirkula-
tionsplatsens tvärfall. I figur 303 framgår has-
tig hetens beroende av lutningen på tvärfallet 
(procent).

Figur 303: Hastighet hos personbilar vid olika tvärfall 
(%) och radier på körspår. Tvärfall utåt från rondellen 
anges med minus
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Lutning på anslutande väg/gata dimensione-
ras i enlighet med kapitel 6 Vägutformning på 
landsbygden. Lutningarna ska även ta hänsyn 
till inkommande vägs tvärfall.

Vattenavrinningen från anslutande väg/gata bör 
inte ske mot cirkulationen. 

Övergångar från tvärfall utåt till tvärfall inåt och 
vice versa bör undvikas eftersom skevnings-
ryggen ökar risken för vältning. Störst problem 
uppstår för typfordonet Lspec, då sidobalkens 
frigång på 0,10–0,25 meter inte är tillräcklig, 
huvudsakligen på grund av vridningar i hela släpet. 
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Figur 304: Frigång mellan Lspec släps sidobalk och 
upphöjning av rondellen

Figur 305: Markfrigång som funktion av hjulbas för 
vertikalradierna 50, 100 och 200 meter

I cirkulationsplatser med små rondeller och 
upphöjd körbar yta kring rondellen, måste 
man alltid beakta att innerkanten av släpet för 
typfordonet Lspec kommer att passera upphöj-
ningen av rondellen så att när släpets fram- och 
bakaxel är i cirkulationen kommer upphöjda 
delen av rondellen ligga mitt under en eventuell 
sidobalk. 

Upphöjningen av rondellen får inte vara högre 
än sidobalkens frigång. Samband mellan erfor-
derlig frigångshöjd och konvex vertikalradie 
för cirkulation och rondell ges i figur 305 ovan. 
Säkerhetsmarginal 0,1 meter.

Trafikteknisk utformning
Utformning av rondell, till- och frånfarter, antal 
körfält och utformning för korsande gång- och 
cykeltrafik görs med utgångspunkt i: 
• dimensionerande fordon och körsätt, 

•  antal körfält som erfordras med hänsyn till 
dimensionerande bil- och GC-trafik, 

• den hastighet cirkulationsplatsen ska utformas  
för, 

• separationsform för GC-trafik, samt 

• den form anläggningen bör få med hänsyn till 
inpassning i landskap eller stadsbild.

Utformningen anpassas förutom till dimensio-
nerande fordon, körsätt och trafik bland annat 
efter den miljö som den ska byggas i samt före-
komst av oskyddade trafikanter. 

Det finns fyra olika principlösningar av till- och 
frånfarter, se figur 306–309. 

Lösningen med standardkorsningskurvor D2 
och D3 är den lösning som är bäst anpassad 
till fordonens körspår och ger normalt minst 
körytor. Om man önskar förstärka det visuella 
intrycket av en cirkulationsplats och åstad-
komma en större hastighetsreduktion bör en 
utformning med böjda tillfarter väljas. Detta är 
särskilt användbart då en landsbygdsväg med 
hög tillåten hastighet, ≥ 70 km/tim, mynnar i en 
cirkulationsplats där bilförarna kan bli över-
raskad av en cirkulationsplats. I stadsmässiga 
tätortsmiljöer kan man av arkitektoniska skäl 
välja cirkulationsplatser med symmetriska till- 
och frånfarter D1. Ett annat skäl att välja dessa 
typer är då man önskar få en hastighetsreduk-
tion även i frånfarten på grund av en gång- och 
cykelpassage. Typen D4 med ”gatuanslutningar” 
är lämplig om man önskar ha cykeltrafik i cirku-
lationen.

Figur 306: D1. Symme-
triska korsningskurvor

Figur 307: D2. Stan-
dardkorsningskurvor

Figur 308: D3. Böjda 
tillfarter och standard-
korsningskurvor

Figur 309: D4. Cirkulation 
med gatuanslutningar
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Figur 310: Exempel på kombinationslösning Figur 311: Översiktlig bedömning av antalet körfält i tillfart

Exempelvis längs genomfart/infart eller i 
andra höghastighetsmiljöer där anslutande 
sidogator har GC-trafik över mynningen kan 
kombinationslösningar av olika tillfarter över-
vägas. Sidogatornas frånfarter anordnas så att 
körspåret för personbil anpassas till 30 km/tim. 
Primärvägsanslutningarna anpassas till låg has-
tighet i tillfart, men kan ha relativt rakt körspår 
i frånfart, se figur 310. 

Ett annat exempel där kombinationslösningar 
kan övervägas är där landsbygdsvägar möter 
tätort. Den tillfart som kommer från landsbygd 
utformas avböjd med korsningskurva, medan 
övriga anslutningar utformas med symmetriska 
anslutningar. 

Antal körfält 
Antal körfält bestäms genom en körfältsanalys. 
Körfältsanalysens syfte är att bestämma antal 
körfält i tillfart, i cirkulation och i frånfart. 

Observera att ett körfält ger högre trafiksäker-
hetsstandard än två eller flera. Om GC-trafik 
förekommer i plan bör antalet körfält begränsas 
till ett i tillfart och ett i frånfart. Om detta inte 
är möjligt kan förskjuten GC-överfart (förskju-
ten cirka 50 meter ut på länk) med signalreg-
lering övervägas eller att helt signalreglerad 
korsning typ E väljs istället. 

Belastningsgrad, andel stopp, fördröjning och 
kölängder bör beräknas för varje tillfart med  
exempelvis CAPCAL. I figur 311 kan behov av 
två körfält i tillfart bedömas översiktligt. Ytan 
mellan de båda begränsningslinjerna i diagram-
met anger ett område där ett körfält är till-
räckligt av kapacitetsskäl (B < 0,8), men där två 
körfält kan vara lämpliga av framkomlighetsskäl 
(0,6 < B < 0,8). 

Belastningsgraden för frånfarter bestäms som 
kvoten av aktuellt flöde dividerat med praktisk 
kapacitet som är 1 500 f/tim. Behov av mer än 
ett körfält i frånfart uppträder normalt bara om 
minst en tillfart behöver mer än ett körfält. Med 
två körfält i cirkulationen utformas rondellen 
”ej överkörbar”. 

En alternativ lösning för att minska belastningen 
i tillfart och undvika två cirkulerande körfält 
kan vara att ordna fri högersväng. I samman-
hanget är det viktigt att beakta såväl morgonens 
som eftermiddagens trafiksituation, eftersom 
trafikbelastningen kan vara helt olika. Där trafik-
belastningen är hög rekommenderas därför 
körfältsanalys för såväl morgonens som efter-
middagens dimensionerande timtrafik.

Figur 312: Särskilt anordnat körfält för högersväng

Om cirkulationen har två körfält, kontrollera 
även frånfarternas belastning genom att jämföra 
aktuellt flöde med praktiskt maxflöde för ett 
körfält, cirka 1 500 bilar/tim. Använd samma 
krav på belastningsgrad som för tillfart.
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Figur 313: Olika principlösningar för cykel-
trafiken då den leds till cirkulationen

Figur 314: Olika principlösningar för cykeltrafiken vid större trafik-
flöden. Beakta även separeringsform över anslutande vägben

Separering av gång- och cykeltrafik 
Det är vanligt att separeringsformen varierar 
mellan anslutande ben. Följande principer kan 
då tillämpas: 
Huvudmått för en- och tvåfältiga cirkulationer 
framgår av VGU Krav och Råd. 

Utrymmesklasser för cirkulationsplatser fram-
går av figuren nedan. 

Lspec förväntas utnyttja hela körfältsbredden, 
det vill säga det finns ingen körmån. Lspec 
utnyttjar också delar av rondellytan som där-
med också ska vara fri från föremål, körvidd 

+ 0,5 meter, samt ha en stödkant som klarar 
trycket och skonar däcken på fordon med max 
last. 

Rondell med förhöjd överkörbar yta konstrueras 
så att släpet för typfordonet Lspec kan passera 
utan att fastna hängande över rondellen. 

Ytan bör förses med ett sådant material att den 
upplevs obekväm att köra på för personbilstrafi-
kanter. Kantstöd ska vara fasade med en höjd på 
cirka 40 mm för att minska risker för motorcyk-
lister och däcksskador samt för att undvika att 
personbilar genar.

Figur 315: Utformning av körfältsbredd för cirkulationsplats beroende på utrymmesklass, fordonstyp med mera

Utrymmesklass A

             Utrymmesklass B       Utrymmesklass C             Utrymmesklass D

Lps vid vägren Lps vid vägren Lspec vid vägren

Lps vid vägren Lps utan vägren
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Figur 316: Avböjning av tillfart Figur 317: Principskiss med väjningslinje efter respektive 
före övergångsställe och cykelpassage

Avböjning 
Avböjning utförs genom att vägen utformas med 
en vänsterkurva eller avböjning före tillfarten. 
Normalt görs avböjningen så stor att tillfartens 
högra körbanekant förskjuts till förlängningen 
av tillfartens mittlinje. Vid tillfart i kurva med 
medelpunktsvinkel större än 5 gon behövs ej 
avböjning. I miljöer där cirkulationsplatsen inte 
kommer överraskande är avböjning ej nödvän-
digt. 

Gång- och cykeltrafik 
Sedan principiell GC-lösning valts enligt ovan 
görs detaljlösning för gång- och cykeltrafiken. 

GC-passage kan ha passagen placerad på två 
principiellt olika sätt, se figur 317. Alternativ 1, 
med väjningslinje efter gångpassage och cykel-
passage, med ett utrymme på 6 meter, har föl-
jande skillnader jämfört med alternativ 2:
•  Personbil ges möjlighet att först väja för 

eventuella gående och sedan utan att blockera 
GC-överfarten vänta på lämplig lucka i cirku-
lerande trafikflöde. 

•  Bilist i frånfart kan släppa fram gående eller 
cyklist utan att stoppa cirkulerande trafik. 

•  Gångväg kan bli något längre. 

•  Synskadade och barn som är beroende av att 
kunna höra annalkande fordon föredrar att 
gångpassagen placeras så långt från cirkula-
tionsplatsen. Där kan det även vara enklare att 
anvisa synskadade vinkelrät över anslutningen. 

•  Refugen kan behöva förlängas/breddas för 
oskyddade trafikanter, vilket i sin tur innebär 
mer ytkrävande trafiklösning. En bred refug 
kan innebära svårighet att åstadkomma kör-
spår med tillräckligt liten radie för hastighets-
anpassning av personbilstrafiken. 

Gc-bana med enkelriktad cykeltrafik kan utfor-
mas som gångkorsning och cykelpassage eller 
med gångkorsning och cykelutsläpp. 

Cykelutsläpp innebär möjlighet till bättre sam-
spel men också större klämningsrisker. Genom 
att minska vägrenen i cirkulationen och därmed 
minska den tillgängliga vägbredden, kan inte 
cyklar köras om av större fordon. Lösningen kan 
utföras om inte antalet inkommande bilar och 
cyklister är stort. 

Cykel på vägbana och gående på gångbana kan 
utformas med gångkorsning och cykelpassage 
eller med gångkorsning och cyklister i bland-
trafik. 

Blandtrafik utformas normalt även genom 
cirku lationsplatsen. Vägrensbredden minskar, 
så att inte cyklister kan köras om av stora fordon, 
den ska dock vara så bred så att gående kan 
färdas där.
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Figur 318: Vägrenen minskar i bredd

Tillgänglighet och användbarhet för  
personer med funktionsnedsättning 
De synskadade som har för avsikt att korsa 
cirkulationsplatsens väg-/gatuanslutning, har 
ofta svårigheter att avgöra i vilken riktning 
fordon, som nalkas eller befinner sig i cirkula-
tionen, avser att fortsätta. Ju längre bort från 
cirkulationsplatsen som den synskadade korsar 
vägen desto lättare är det för den synskadade 
att bedöma annalkande fordon, vilket även är 
en fördel för barn. Nackdelar med att flytta bort 
övergångsstället från cirkulationsplatsen är att 
bilarnas hastighet är högre samt att gångvägen 
blir längre. God detaljutformning som ger en 
låg hastighet för bilarna samt tydliga gränsmar-
keringar och riktningsgivare är därför viktigt 
för att den synskadade ska kunna orientera sig, 
känna trygghet och kunna korsa körbanan. 

Där så är möjligt bör planskild korsning an-
ordnas för dem. Om planskild korsning inte är 
möjlig ska: 
• enfältiga till- och frånfarter eftersträvas 

• cirkulationsplatsen dimensioneras för 30 km/tim 

• gångpassagerna görs korta och körfälten görs 
inte bredare än vad som erfordras för de fordon 
man dimensionerar för 

• kanten mot körbanan markeras med låg kant-
sten, vinkelrätt mot gångpassagen. 

Generellt bör även följande eftersträvas: 
• Att anlägga mittrefuger så att man kan klara 

gångpassagen i två etapper. 

• Ge ledning fram till gångpassagen genom 
kant, taktila plattor eller akustisk ledfyr. 

• Ge ledning över gångpassagen genom ledfyr, 
riktningsgivande kant eller räcke även i mitt-
refug. 

•  Den kantsten som anläggs vinkelrätt mot 
gångpassagen bör vara 6–8 cm hög. En  
90–100 cm bred nivåfri kant ska också finnas 
för rörelsehindrade. 

Se även VGU Krav och Råd vid utformning för 
personer med funktionsnedsättning. 

Trafiköar, refuger och visuell ledning 
Utformningen av till- och frånfarterna innebär 
även att ställningstagande görs av storleken på 
refuger. Stora refuger anordnas för att ge skydd 
åt korsande GC-trafik, som därmed får möj-
lighet att passera anslutningen i etapper. Stora 
refuger kan bidra till att minska hastigheten 
före GC-passage. 

Refugernas storlek anpassas till rondellens 
storlek i syfte att tydliggöra cirkulationsplatsens 
funktion, så att trafikanterna tidigt kan upp-
täcka och förstå korsningen och anpassa hastig-
heten. Utformningen syftar också till att anvisa 
ett riktigt körsätt genom korsningen. 

Cirkulationsplatser med delvis eller helt över-
körbara rondeller, där dimensionerande fordon  
och körsätt erfordrar stort utrymme, kan an-
läggas utan refuger i trafikön mellan till- och 
frånfart. 

Förhöjda refuger gör mötet med cirkulationen  
tydligare och kan ge intrycket av att vägen 
smalnar av, vilket kan medverka till att trafikan-
terna sänker hastigheten. Refuger med plante-
ringsytor som sträcker sig ut från cirkulationen 
annonserar och förstärker cirkulationen särskilt 
tydligt. Förhöjda refuger har visuellt värde i 
både sommar- och vinterväglag.
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Figur 319: Vägbanekanterna i korsningskurvor och 
rondell bör utföras med kantstöd

Figur 320: Vägbanekanterna i korsningskurvornas 
inner radier kan göras förhöjda och överkörbara

Rondellutformning/överkörbara ytor 
Förhöjningen av rondellen får vara högst 
0,10 meter med hänsyn till sidobalkens frigång 
hos Lspec. Det är viktigt att även beakta att 
cirkulationen kan ha tvärfall och därmed bidra 
till att ytterligare minska frigången. Överkörbara 
ytor erfordrar minst 4 centimeters höjd för att 
personbilsförare ska undvika att gena. Fasat 
kantstöd ska användas. 

Fordon som genar över vägbanekanter bryter 
sönder beläggningskanten och sprider ut grus 
på vägbanan. Vägbanekanter och rondell bör 
därför utföras med kantsten eller motsvarande 
så att de tål överkörning med tunga fordons 
bakhjul, utan att bildäck eller kant skadas. 
Fasad kantsten ska användas när det är granit, 
”rondellstödet” är en utmärkt kantstödsvariant 
för rondellen. 

Även vägbanekanterna kan göras förhöjda och 
överkörbara, till exempel för att tvinga fram 
små radier för personbils körspår. 

Den överkörbara ytan bör utföras förhöjd över 
eller i lutning mot angränsande körfält, samt i 
ett avvikande material för att cirkulationen ska 
bli tydlig. 

Överkörbara ytor i anslutning till övergångs-
ställe kan medföra svårigheter för synskadade 
att förstå riktningsanvisning vid korsning av 
anslutande väg/gata, eftersom flera olika ytor 
behöver tolkas. 

Ytorna kan beläggas med ett avvikande material 
för att förtydliga cirkulationen eller med ett  
material som försvårar för fotgängare och  
cyklister att beträda ytan och på så sätt styra 
dem bort från övrig trafik. 

Sikt 
I cirkulationen ska trafikanten ej hindras från 
att se framförvarande fordons bromsljus, vilket 
medför vissa begränsningar i höjd vid utform-
ning av rondellen. För cirkulationsplatsens 
funktion är det även viktigt att inkommande 
fordonsförare kan se körriktningsvisare på de 
fordon som föraren kan komma i konflikt med. 
Detta ger inkommande trafikanter möjlighet att 
planera sin körning och slippa plötsliga in-
bromsningar. 

Trafikdelartavlor kan placeras på låg höjd för 
att öka synbarhet och för att förbättra sikten för 
gående och cyklister. 

Oeftergivliga föremål 
För placering av oeftergivliga hinder se VGU 
Krav och Råd.

Säkerhetszoner anpassas till VR i till- och från-
farter. Exempelvis om tillfarten har hastigheten 
80 km/tim som därefter skyltas ned till 60 km/tim  
för att sedan vara dimensionerad för 40 km/tim i 
tillfarten, kan säkerhetszonen successivt minskas. 

Vägmärken 
En tydlig och trygg trafikmiljö bör skapas med 
fysiska åtgärder och en medveten gestaltning 
för att minimera behovet av vägmärken. I ron-
dellen och i cirkulationsplatsens omedelbara 
närhet bör användningen av stolpar och master 
minimeras. Skyltars storlek och placering bör 
särskilt studeras. I tätare stadsbebyggelse kan 
exempelvis användning av vägmärken i under-
storlekar användas.
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Vid enfältiga cirkulationsplatser bör oriente-
ringstavla användas. Vid tvåfältiga tillfarter kan 
körfältsvägvisare övervägas. Frånfarter förses i 
första hand med vägvisare på refugspets. Följ de 
nya reglerna för vägvisning. 

Vägmarkering 
Körfältspilar bör om möjligt undvikas på grund 
av risken att fordonsförare gör vänstersväng 
före rondellen. Normalt ska cirkulationsplats 
dimensionerad för mer än ett körfält ej förses 
med körfältslinje i cirkulationen. Följ de nya 
reglerna för vägvisning. 

Undantag kan behöva göras till exempel om: 
• minst två körfält erfordras och del av cirkula-

tionen behöver avsättas som busskörfält 

•  minst två körfält erfordras och särskild väg-
visning erfordras för att cirkulationsplatsen 
ska få en god funktion 

•  tre eller flera cirkulerande körfält erfordras. 

Tvåfältiga cirkulationsplatser utan körfältslinje 
bör utformas så att två Lps, alternativt Lps och 
P ryms samtidigt. Om körfältslinje ändå utförs 
bör normalt förekommande fordon rymmas 
inom sina respektive körfält. 

Ett spärrområde istället för, eller i kombination 
med, smala refuger ger aldrig samma hastig-
hetsdämpande och styrande effekt som breda 
refuger och smal vägbana. Refugerna kan förses 
med vägmarkering utanför körbaneytorna. Väg-
rensmarkering kan utföras längs korsningskur-
vorna och med en vägrensbredd på 0,25 meter. 

Belysning 
Cirkulationsplats ska alltid förses med belysning. 
Liksom i övriga komplicerade trafikmiljöer ska 
trafikanternas behov av en funktionell och säker 
belysning vara dimensionerande. 

Ljussättning är en viktig del av gestaltningen. 
Nattetid och under den mörka årstiden kan 
stora delar av den övriga gestaltningen, som 
syftar till att annonsera och tydliggöra cirkula-
tionsplatsen, vara svår att upptäcka och tyda. 
Då är belysning av cirkulationsplatsen med 
gatubelysning och eventuell effektbelysning av 
stort värde. Eventuell effektbelysning bör dock 

planeras och anläggas på ett sådant sätt att den i 
mörker eller regn inte bländar eller kan förväxlas 
med andra fordon. 

Medveten placering av gatubelysning och annan 
belysning ger information om vägens angöring 
mot cirkulationsplatsen, förtydligar cirkula-
tionen och ger information om inkommande 
och utgående vägar. Vid planering av belysning 
ska helhetsintrycket av stolpar och master från 
belysning och vägmärken beaktas. 

För stora cirkulationsplatser i storskalig tät-
ortsmiljö eller i landsbygdsmiljö kan högmaster 
eller annan belysning anordnas som riktas mot 
rondellens ytterkant. Trafikanterna blir tidigt 
uppmärksammade på cirkulationsplatsen och 
de får tydlig anvisning om fortsatt färdväg. 

Belysningen ska vara minst lika god för cirkula-
tionsplatsen som för anslutande vägben. Be-
lysningsmaster ska vara eftergivliga om de inte 
skyddas av räcke eller placeras klart utanför 
säkerhetszonen. 

Vegetation/terrängmodellering 
Terrängmodellering kan nyttjas för att styra 
trafikantens blick mot cirkulationsplatsen, samt 
anvisa trafikanterna ett riktigt körsätt genom 
cirkulationsplatsen. 

Vegetation utgör tillsammans med terräng-
modellering gaturummets väggar och förtyd-
ligar det inre gatu-/vägrummet. Vegetation kan 
också bidra till att ge signaler om vägens och 
cirkulationsplatsens utformning. Vid gestaltning 
med vegetation krävs stora volymer grönska, 
då trafikanten rör sig i ett storskaligt rum och 
upplever omgivningen under rörelse. Träd utmed 
korsande vägar annonserar platsen och kors-
ningen.

Materialanvändning 
Ytskiktens utformning, material och kontraster 
dem emellan styr hur trafikanten upplever gatu-
miljön och i förlängningen hur denne agerar. 
Material kan förtydliga gatans olika funktioner. 
Materialvalet bör ske med hänsyn tagen till 
omgivning och funktion. 
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Valet av material är viktigt på överkörbara ytor 
i rondellen och i cirkulationsplatsens till- och 
frånfarter så att trafikanläggningen tål de trafik-
rörelser som kan förekomma. Materialvalet är 
även viktigt för att tydliggöra rondellens och 
övriga refugers ytterkanter genom att de har en 
tydlig kontrast mot körytorna. 

Åtgärder i samband med byggnation 
Vid ombyggnader och förändringar av befintlig 
trafikmiljö sker ofta olyckor strax efter eller 
under den närmaste tiden efter att åtgärden  
genomförts. Anledningen kan vara att trafikanter 
som vanligt-vis färdas genom korsningen inte 
inser att korsningen byggts om. Tillfälliga åtgär-
der från den tid då trafikanläggningen tas i bruk 
och minst tre månader framåt bör övervägas. 

Konstruktionsgång 
Nedan följer ett antal exempel på konstruktions-
gång för utformning av cirkulationsplatser med 
olika förutsättningar. Metoden är manuell med 
hjälp av tabeller/diagram. 

Exempel 1 
Exemplet avser en 4-vägskorsning med avböjda 
tillfarter enligt principlösning D3 och anslu-
tande vägar på raklinje i 90 graders vinkel. Inga 
GC-åtgärder erfordras. Vägmarkeringsklass är 
S0,10N. Trafikmängderna medger ett körfält i 
cirkulationen. 

För exemplet gäller följande krav: 
Krav 1. Utformningen ska medge utrymmes-
klass A för typfordon boggibuss, Bb, och lastbil 
med påhängsvagn, Lps. 
Krav 2. Utformningen ska medge minst ut-
rymmesklass D för typfordon specialfordon, 
Lsp. 
Krav 3. Korsningskurvornas utformning samt 
placering och storlek av rondellen ska hindra att 
typfordon personbil, P, kan köra genom cirkula-
tionsplatsen med högre hastighet än 50 km/tim 
eftersom inte GC-passage finns. 

Konstruktionsgång: 
1.  Bestäm rondellradie samt ytterradie. Utrym-

mesklass A för typfordon Bb innebär en radie 
på 13 meter för bussens bakaxelmitt. Radien 
Ri = 13 – 2,6 / 2 = 11,7 meter. Rondellradien Rr 
blir Ri – 0,4 meter (körmånen/2) = 11,3 meter. 
Kör spårets ytterradie, Ry, blir 16,9 meter för 
Bb, se figur 321. Cirkulationens ytter radie, Rc, 
blir då detta mått + 0,4 meter (kör månen/2) 
=17,3 meter.  
Beräkna därefter vilken innerradie Ri Lps 
fordrar (se figur 321), i detta fall blir det 
10,4 meter. Med körmån blir Rr 10,0 meter. 
Utrymmesklass D för typfordon Lspec kont-
rolleras. Vid utrymmesklass D sätts körmånen 
till 0 meter, det vill säga Ry = 17,3 meter, vilket 
ger Ri = 8,2 meter. 10,0 – 8,2 + 0,5 (extra hinder-
fri zon) = 2,3 meter innanför rondellens yttre 
kant måste vara fritt från föremål. 

2.  Rita upp körbanekanter på inkommande 
vägar.

Figur 321: Ytterradie (Ry) som funktion av innerradie 
(Ri) för Lps, Bb och Lsp exklusive körmån vid 90° cirku-
lation till vänster
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Figur 322: Val av radier och körbaner vid utformning av cirkulationsplats

Vänster: Rm bestäms. Bestämning av körbanebredden i tillfart samt placering 
av körbanekanter in mot cirkulationen.

Tillfartens körbanekanter 
ansluts mot vägens kör-
banekanter.

3.  Rita rondellens radie, Rr, och körbanebredd, 
B = Rc – Rr, i cirkulationen. Medelpunkten 
läggs i skärningspunkten för vägarnas mittlinjer.

Figur 323: Rita rondellens radie och körbanebredd

4.  Bestäm om tillfarten ska ha avböjning och 
hur stor den ska vara. Avböjningens storlek 
bestämmer läget för mittkurvans medel-
punkt, Rm. I figur 322 är avböjningen lika stor 
som ett körfälts bredd, det vill säga 3,5–3,75 
meter.  
Rm bestäms utifrån figur 322. Generellt adde-
ras 5–10 gon till korsningsvinkeln då avböj-
ning är lika stor som ett körfälts bredd.  
Mittkurvans medelpunkt är skärningen med 
radien = Rc + ΔRm + Rm från rondellens 
medelpunkt och en linje på avståndet Rm 
+ ΔRm från vägens mittlinje (ΔRm är mitt-
kurvans inryckning med hänsyn till klotoider 
i korsningskurvan. Den är approximativt 
L2 / (24 · Rm) där L är klotoidens längd, det 
vill säga L = A2 / Rm. Med A = 12 och Rm = 15  
blir ΔRm ≈ 0,26. Om istället cirkelelement 
används i anslutning till Rm kan ΔRm sättas 
till cirka 0,3 m). 

5.  Bestämning av körbanebredden i tillfart samt 
placering av körbanekanter in mot cirkulatio-
nen och anslutning av tillfarten mot vägen.  

Körbanebredden, Bt, i tillfartens mynning be-
stäms enligt VGU Krav och Råd. I en tvåfältig 
tillfart är varje körfälts bredd = Bt/2.  
De linjer som beräknas är höger körbanekant, 
som även utgör kant för vägrensmarkeringen, 
samt mitten på trafiköns begränsningslinje på 
vänster sida om körbanan. Till körfältsbred-
derna i tillfarten läggs därför halva bredden 
på trafiköns begränsningslinje (markerings-
bredden) vid beräkning av trafikön. På samma 
sätt beräknas trafiköns begränsningslinje mot 
cirkulationen på halva markeringsbredden 
utanför körbanebredden B.  
Tillfartens vänstra körbanekant bör i sin 
förlängning tangera rondellen eller hamna 
utanför. För att vara vägledande bör längden 
för elementet med radie RBt vara så långt 
att avböjningen för vänster körbanekant blir 
minst 1 meter. Tillfartens avböjning bör vara  
5–10 gon. Körfältsbredd på anslutande väg 
bör vara minst 3,5 meter.  
Tillfartens körbanekanter ansluts mot vägens 
körbanekanter med stora radier. I tvåfältiga 
tillfarter kontrolleras att körbanebredden är 
minst 7,0 meter cirka 30 meter före väjnings-
linjen. 

6.  Bestäm körbanebredd i frånfart och anslut-
ning av frånfart mot vägen. De linjer som 
beräknas är motsvarande som för tillfarten,  
se punkt 5.  
Bestäm körbanebredd, Bf, i frånfartens 
mynning. I tvåfältig frånfart är varje körfälts 
bredd Bf/2. Frånfartens vänstra körbanekant 
bör i sin förlängning tangera rondellen.  
Cirka 30 meter in i frånfarten bör en enfältig 
frånfart ha minst 3,5 meter körbanebredd och 
en tvåfältig minst 7,0 meter bredd. Frånfarten 
utformas med stor radie, minst 150–250 meter.  
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Trafiköns bredd ska vara ≥ 1,2 meter för att 
”trafikdelartavla” ska få plats samt att detta 
kommer i god tid för att göra bilisten upp-
märksam på tillfarten till cirkulationen.  
Anslut frånfartens körbanekanter till vägens 
körbanekanter med stora radier. Utspetsning 
av två körfält bör göras på cirka 130 meter 
längd, mätt från mynningen. 

7.  Anslut de anslutande vägarnas vägbanekanter. 
I korsningskurvorna behöver vägrenar inte 
vara bredare än 0,25 meter.  
Utjämning mellan olika vägrensbredder 
utförs mjukt och med radier som motsvarar 
körbane kanternas radier.  
Utrymmesklass B medför ingen extra bredd 
utanför körbanan för vägrenar. Däremot be-
hövs 0,25 meter extra bredd mot kantstenar 
med skarp kant utan vägmarkering i rondell, 
innerkurvor och triangelrefuger. 

8.  Rita refugerna. Ingen del får ligga närmare  
trafiköns kantmarkering än 0,4 meter av 
drifttekniska skäl. Refugspetsar avrundas med 
minst R = 0,5 meter. 

9.  Rita vägmarkeringar och placering av väg-
märken, ange deras lägen i förhållande till 
den geometriska måttsättningen.  
Ange lämpliga lägen för vägmärken i kors-
ningen med hänsyn till det minsta siktområdet. 

10.  Höjdsätt cirkulationsplatsen. Kontrollera 
att frigången blir tillräcklig för fordon som 
kommer att gränsla rondellen. 

Exempel 2 
Exemplet avser en 4-vägskorsning med symme-
triska till- och frånfarter enligt principlösning 
D1 och anslutande vägar på raklinje i 90 graders 
vinkel. Inga GC-åtgärder erfordras. Vägmarke-
ringsklass är S0,10N. Trafikmängderna medger 
ett körfält i cirkulationen. 

Principlösning D1 med symmetriska kors-
ningskurvor förutsätter att inga gående eller 
cyklister ska korsa tillfarterna i plan eftersom 
utformningen medger relativt höga fordonshas-
tigheter. Typen används framför allt i tätorters 
ytterområden och kan kombineras med någon 
eller några anslutningar med böjda tillfarter och 
standardkorsningskurvor (D3) om större hastig-
hetssänkning önskas. 

Konstruktionsgång: 
1. Bestäm utrymmesklass 
2. Bestäm hastighetsstandard 
3.  Rita kör- och vägbanekanter utanför cirkula-

tionen 
4.  Rita rondellens och cirkulationens radier.  

Välj körspårets innerradie Ri utifrån tillgäng-
ligt utrymme och önskad hastighetsstandard. 
Körspårets ytterradie, Ry, bestäms. För att få 
fram rondellradien, Rr, dras körmånen från 
Ri. För att få fram cirkulationens ytterradie, 
Rc, läggs körmånen till Ry. Skillnaden mellan 
Rc och Rr utgör cirkulationens bredd B. 

Figur 324: Steg 4. Rita radierna för rondellen och  
cirkulationsplatsen

5.  Rita korsningskurvan för tillfarten genom att 
tangera en stor radie, cirka 150 meter mellan 
körbanans kantlinje och rondellen. Anslut 
kantlinjen till cirkulationens ytterradie Rc 
med en radie som ger en båglängd på cirka 
10 meter, Rm ≈ 15 meter.  
Rita korsningskurvan för frånfarten genom 
att tangera en stor radie, minst 50 meter,  
mellan cirkulationens ytterradie, Rc, och kör-
banans kantlinje på anslutande väg. 30 meter 
in i frånfarten bör körbanebredden vara minst 
3,5 meter. 

6.  Rita in personbilens körspår för att kontrollera  
hastighetsstandarden. Om utformningen 
med ger för stora körspårsradier väljs antingen 
större rondellradie, Rr, eller mindre radie på 
korsningskurvan i tillfarterna.
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Figur 325: Exempel 3: Steg 3–5

Steg 3: Rita rondellens och 
cirkulationens radier.

Steg 4. Rita GC-banor samt triangel- 
refuger Tillfartens körbanekanter  
ansluts mot vägens körbanekanter.

Steg 5. Rita korsningskurvorna.

7.  Rita trafiköarna/refugerna. I tillfarten bör 
körfältsbredden vara minst 3,5 meter. Bredden 
på tillfarten, Bt, framme vid cirkulationen 
bestäms enligt VGU Krav och Råd. Tillfartens 
vänstra körbanekant bör i sin förlängning 
tangera rondellen.  
Bestäm körbanebredd, Bf, i frånfartens myn-
ning enligt VGU Krav och Råd. Frånfartens 
vänstra körbanekant bör i sin förlängning 
tangera rondellen. Cirka 30 meter in i frånfar-
ten bör en enfältig frånfart ha minst 3,5 meter 
körbanebredd.  
Trafiköarna avgränsas med vägmarkering mot 
cirkulationen på avståndet Rc från rondellens  
mittpunkt. Refugerna placeras innanför 
vägmarkeringen på avståndet > 0,2 meter från 
närmaste markeringskant. Refugspetsarna av-
rundas med minst 0,5 meters radie. Refugerna 
bör inte beräknas förrän eventuell kontroll av 
utformningen gjorts med körspårsprogram 
enligt punkt 9 och eventuella justeringar 
gjorts. 

8.  Konstruera vägrenar. Utanför cirkulationens 
ytterradie anläggs en 0,25 meter bred vägren 
för vägrensmarkeringen mellan tillfarten 
och frånfarten. Vägbanekanten utspetsas 
mjukt mot tillfartens respektive frånfartens 
vägbane kant med radier som motsvarar kör-
banekantens radier. 

9.  Kontrollera utrymme för dimensionerande 
fordon. Med körspårsprogram kan cirkula-
tionsplatsens utformning testas angående 
framkomlighet för stora fordon. Efter en 
eventuell justering av utformningen bör även 
test av personbilshastigheterna enligt punkt 
6 göras så att inte den dämpande effekten 
försämrats. 

Exempel 3 
Exemplet avser en cirkulationsplats med prin-
ciplösning D4 med gatuanslutningar. Gående 
eller cyklister förutsätts korsa tillfarterna i plan. 
Anslutningarna är utan vägrenar. 

Konstruktionsgång: 
1. Bestäm hastighetsstandard (30 km/tim.). 
2. Rita körbanekanter utanför cirkulationen. 
3.   Rita rondellens och cirkulationens radier.  

Välj rondellradie och cirkulationens ytter-
radie efter dimensionerande fordon samt 
tillgängligt utrymme på platsen. 

4.  Rita GC-banor samt triangelrefuger, och jus-
tera vägbanekanter så att kanalbredden blir 
3,5 meter. Refugens smalaste del i anslutning 
till övergångställe bör vara minst 2,0 meter. 

5.  Rita korsningskurvorna. De utgörs av cirkel-
bågar som binder samman körbanekant och 
cirkulationens yttre kant. Korsningskurvan 
ska tangera cirkulationens yttre kant. 

6.  Rita in personbilens körspår för att kontrollera  
hastighetsstandarden. Om utformningen 
medger för stora körspårsradier väljs antingen 
större rondellradie Rr eller mindre radie på 
korsningskurvan i tillfarterna. 

7.  Kontrollera utrymme för dimensionerande 
fordon. Med körspårsprogram kan cirkula-
tionsplatsens utformning testas angående 
framkomlighet för stora fordon. Efter en 
eventuell justering av utformningen bör även 
test av personbilshastigheterna enligt punkt 
6 göras så att inte den dämpande effekten 
försämrats.
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Gångpassage 
En gångpassage knyter samman de gåendes tra-
fiknät då det korsas av andra trafiknät. Passagen 
är till för att skapa framkomlighet för de gående 
med hänsyn till gaturummets karaktär, trygghet 
och trafiksäkerhet. Plan- och markförhållanden 
ger olika förutsättningar för passagen. Utform-
ning, beteende och trafikregler ska samverka till 
en önskad och tydlig funktion. Övergångsstället 
är en av flera typer av gångpassager och är reg-
lerad i trafikförordningen. 

En fördjupad beskrivning av gångpassager finns 
i GCM-handboken. 

De gåendes framkomlighet 
De gåendes framkomlighet avgörs av hur väl 
deras passage är ordnad. Passagen kan vara 
prioriterad, avsedd för samspel med andra trafi-
kanter, vara förenad med korta väntetider eller 
med väntan till fördel för andra trafikanters 
framkomlighet. 

Prioritet kan uppnås med stöd av trafikreglerna  
för gångfartsområde och övergångsställen eller 
med signalreglering. Samspelet uppnås då 
biltrafikens hastighet har säkrats till 30 km/tim 
eller lägre. Kort väntan kan uppnås genom korta 
passager (refug kortar av passagelängden) över 
biltrafikens yta och med tillräcklig bredd så att 
de flesta gående hinner passera då tidsluckorna 
mellan fordonen är längre än passagetiden. 

Beräkningsexempel
Om gatubredden är 7 meter och dimensionerande gånghastighet är 1 meter/sekund så krävs det en 
tidslucka på 7 sekunder för att kunna gå över gatan utan att störas av biltrafiken. En sådan tidslucka 
uppstår vid alla trafikströmmar men olika ofta. I 96 fall av 100 kommer en sådan tidslucka att uppkomma 
inom 20 sekunder om biltrafikflödet är mindre än 300 fordon/timme. Diagrammet ger således stöd för att 
avgöra när de gående behöver ett ordnat stöd för att avgöra när de gående behöver ett ordnat stöd för en 
acceptabel framkomlighet.

Figur 326: Bedömning av gåendes framkomlighet. Diagrammet visar inom vilken tid 96 av 100 gående har fått 
tillgång till en viss tidslucka
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De gående har god framkomlighet om de inte 
får vänta länge på att passera, i figur 326 anges 
tider som stöd för bedömning. I beräknings-
exemplet på motstående sida visas principen 
för att göra bedömningen. 

Passagens läge i gångnätet 
Studera det utbyggda eller planerade gångtrafik-
systemet och undersök var anspråken på att 
korsa de andra trafiknäten uppstår. Lokalisera 
korsningen så att gång- och/eller cykeltrafikanter 
får gena och attraktiva färdvägar. De barriä rer 
som övriga trafiknät bildar bör hanteras så att 
gångtrafiken får goda eller acceptabla förutsätt-
ningar. Klargör hur stora anspråken är i mönster, 
målpunkter och gärna i antal fotgängare/max. 
timme. Detta ger underlag för en bedömning 
av vilka gångpassager som behöver studeras 
närmare. 
•  kartlägg gångnäten 

• lokalisera anspråken på att korsa de andra 
trafiknäten 

•  ange antal och kategori av gående som vill 
korsa de andra trafiknäten 

•  ange behov av att ordna gångpassage. 

Om gångpassagen placeras i anslutning till 
en gatukorsning för biltrafik behöver dessa 
bägge utformningselement fogas samman. 
Då sammanfogningen sker kan en justering 
av gång passagetyp och korsningstyp behövas. 
Därför är det lämpligt att beskriva alternativa 
gångpassage typer i det fortsatta arbetet. 

Trafiksäkerhet 
För trafiksäkerhet i en gångpassage gäller att 
den har: 
• god kvalitet om biltrafikens hastighet (85-per-

centil) är lägre än 30 km/tim 

•  acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet 
är 30–40 km/tim 

•  icke acceptabel kvalitet om biltrafikens hastig-
het är högre än 40 km/tim. 

Korsningen ska vara lätt att se och förstå. Ut-
formningen bör hjälpa trafikanterna att följa 
trafikreglerna och stimulera till ett trafiksäkert 
beteende. En jämn trafiksäkerhetsstandard  
eftersträvas, vilket innebär att säkerhetsnivån 
för trafikanterna bör vara så lika i korsningar 
och på sträcka som möjligt. Nödvändiga för-
ändringar i säkerhetsnivån utformas så att de 
är tydliga för samtliga trafikanter. Siktområden 
ska ges sådan utsträckning och utformning att 
alla trafikanter kan anpassa sin hastighet och i 
kritiska situationer stanna före korsningen. 

Synbarheten ska vara god även vid mörker, regn 
och vinterförhållanden. Konfliktzoner mellan 
olika trafikantgrupper ska vara små och tydliga.  
Detaljutformningen ska ge alla erforderlig 
orienteringshjälp och korsningen ska vara till-
gänglig för alla. 

Trafikregler gående 
Det är väghållaren som bestämmer om ett 
övergångsställe ska anläggas och för detta krävs 
ingen lokal trafikföreskrift. Ett övergångsställe 
är enligt den formella definitionen en del av 
en väg som är avsedd att användas av gående 
för att korsa en körbana eller en cykelbana och 
som anges med vägmarkering eller vägmärke. 
För att trafikanterna ska vara skyldiga att följa 
bestämmelserna som är knutna till begreppet 
övergångsställe räcker det alltså med att det 
finns vägmarkering eller vägmärke. Exempel på 
en sådan bestämmelse är förares väjningsplikt 
mot gående som gått ut eller just ska gå ut på 
ett övergångsställe. Notera dock att väghålla-
ren alltid har en formell skyldighet att märka 
ut ett övergångsställe med både vägmarkering 
och vägmärke. Enda undantaget är om över-
gångsstället är reglerat med trafiksignaler som 
ständigt är i drift. För att ett övergångsställe ska 
få anläggas på väg där hastigheten är högre än 
60 km/tim krävs det att trafiken regleras med 
trafiksignaler.



285

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Lämplighetsmatris – gångpassage 
Lämplighetsmatrisen i figur 327 ger en samlad 
bild av hur de fem olika typerna av gångpassager 

kan användas. Texten som följer matrisen be-
skriver de olika typernas egenskaper.

Figur 327: Lämplighetsmatris för gångpassager. Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands att 
använda i de olika livsrummen. Grön färg anger att korsningen är lämplig medan gul färg anger att den kan  
accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg anger ett icke relevant alternativ
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Hastighetssäkrad gatukorsning med 
integrerad trafik 
•  Användbarhet  

Hastighetssäkrad gatukorsning är lämplig 
där fordonen är få och fordonens hastigheter 
kan säkras. I integrerade frirum och mjuk-
trafikrum är passagerna användbara där gång-
strömmarna är stora och därmed synliga för 
fordonsförarna så att de ökar sin uppmärk-
samhet. Inom det integrerade transportrum-
met är det mera tveksamt att använda åtgärden 
och i transportrum är den inte relevant med 
tanke på fordonsprioriteringen. 

•  Framkomlighet  
På hastighetssäkrad gatukorsning är de gåendes 
framkomlighet prioriterad medan fordons-
trafikanternas framkomlighet är begränsad. 
På hastighetssäkrad gatukorsning gäller de 
normala trafikreglerna med högerregel och 
ömsesidigt hänsynstagande mellan fordons-
trafikanterna. 

•  Trafiksäkerhet  
Gångpassager är inte särskilt markerade på 
hastighetssäkrad gatukorsning utan förekom-
mer där behoven finns. Förhållandet mellan 

olika trafikantgrupper definieras istället av 
regleringen. På hastighetssäkrad gatukors-
ning, reglerad som gångfartsområde ska till 
exempel alla fordonstrafikanter väja för gående 
medan förhållandet mellan olika fordonstra-
fikanter regleras av högerregeln. Gående har 
ingen särskild yta som de ska hålla sig på utan 
ska kunna röra sig mer fritt. En förutsättning 
för att detta ska fungera säkert är att trafikan-
terna kan kommunicera med varandra på 
något sätt, till exempel genom ögonkontakt 
och agerande. För detta krävs att hastigheten 
är låg, så låg som den långsammaste trafikant-
gruppen på området. 

Hur trafiksäker den hastighetssäkrade gatu-
korsningen är beror främst på fordonens hastig-
het men också på trafikanternas förväntningar 
och uppfattning om vad som gäller. Vanetrafi-
kanterna lär sig detta och höjer normalt upp-
märksamheten på dessa platser. För synskadade, 
barn och för människor med olika typer av 
funktionsnedsättningar är denna trafikmiljö 
svår att hantera om deras behov av stöd och  
tydlighet inte tas väl omhand. 

Figur 328: Hastighetssäkrad gatukorsning med integrerad trafik
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Hastighetssäkrat övergångsställe 
• Användbarhet  

Övergångsställen lämpar sig bäst i integrerade  
transportrum och mjuktrafikrum. Övergångs- 
ställen i transportrum är mindre lämpliga då 
stort trafikflöde och höga hastigheter kan ge 
många allvarliga konflikter. I integrerat frirum 
är det ovanligt att peka ut en särskild passage, 
där sker de flesta passager utmed hela gatans 
längd. 

• Framkomlighet  
Framkomligheten för gående är god på över-
gångsställen eftersom fordonstrafiken är skyl-
dig att lämna företräde. För fordonstrafiken 
begränsas framkomligheten i motsvarande 
grad då fordonstrafikanterna lämnar företräde 
för de gående. Antal gående är den begrän-
sande framkomlighetsfaktorn för fordons-
trafikanterna. 

• Trafiksäkerhet  
Övergångsställen kan uppfattas som trygga 
och trafiksäkra av de gående. Den upplevda 
tryggheten kan medföra ett omedvetet risk-
tagande, vilket kan vara en av orsakerna till 
att övergångsstället är mer olycksbelastat än 
förväntat. Det är därför angeläget att fordons-
trafiken hastighetssäkras (85-percentil) till 
< 30 km/tim. 

Vid övergångsställe bör körbanan ha högst ett 
körfält i vardera riktningen. 

Övergångsställe som är längre än 8 meter bör 
åtgärdas enligt något av följande alternativ: 
• delas upp med en minst 2,0 meter bred refug 

mellan körriktningarna 

• minskas genom att bredda gång- och cykel-
banan/trottoaren 

• signalregleras. 

En mittrefug delar upp övergångsställen för 
gående i etapper. Den delar fordonsflödet och 
gör det enklare att överblicka och förstå trafik-
situationen. Gående behöver bara ta hänsyn till 
en riktning i taget och får möjlighet att vila på 
mitten. 

Utformningen kan kombineras med en eller 
flera av följande åtgärder i synnerhet om inte 
kantstenen vid övergångsstället/gångpassagen 
är möjlig att göra vinkelrätt mot gångriktningen 
över gatan: 
• riktningsvisare, pil och/eller taktil karta på 

pollare, vägmärkesstolpe eller signalstolpe 

• räcke i gångbanan, parallellt med gångrikt-
ningen över gatan. Ett rätt utfört räcke kan 
även fungera som vilstöd.

Figur 329: Hastighetssäkrat övergångsställe
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Hastighetssäkrad gångpassage 
• Användbarhet  

Hastighetssäkrade gångpassager lämpar sig 
bäst i integrerade transportrum och mjuk-
trafikrum. Hastighetssäkrade gångpassager 
i transportrum är mindre lämpliga då stort 
trafikflöde och höga hastigheter kan ge många 
allvarliga konflikter. I ett integrerat frirum är 
det ovanligt att markera en särskild passage, 
utan där sker de flesta passager utmed hela 
gatans längd. 

• Framkomlighet  
Hastighetssäkrad gångpassage utförs ofta med 
en ramp för till exempel barnvagnar, rollatorer, 
resväskor och rullstolar. Framkomligheten  
är begränsad för de gående, särskilt vid  
stora fordons mängder. Samspelet mellan 
gående och fordons trafikanter ger lägre 

framkomlighet för fordonstrafikanterna då de 
måste lämna fler gående företräde än vid en 
passage som saknar hastighetssäkring. Kon-
trasterande varningsplattor längs kantstenen 
och riktningsgivande pollare ger synskadad 
möjlighet att hitta passagen och finna en väg 
över den. För synskadade människor blir 
framkomligheten lägre än för andra gående då 
de måste lita på sin egen hörsel och fordons-
förarnas uppmärksamhet för att våga gå över 
gatan. 

• Trafiksäkerhet  
En hastighetssäkrad gångpassage för fordons-
trafik ger tillsammans med de gåendes väjnings-
skyldighet normalt en god trafiksäkerhet. För 
synskadade kan dock situationen vara mer 
riskabel än för andra gående eftersom de inte 
kan se det de utsätts för.

Figur 330: Hastighetssäkrad gångpassage
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Hastighetssäkrad signalreglerad 
gångpassage 
• Användbarhet  

Hastighetssäkrad signalreglerad gångpassage  
är lämplig där fordonstrafiken behöver prio-
riteras. Den är därför mest användbar i inte-
grerade transportrum där såväl de gående  
som fordonstrafiken har konkurrerande 
anspråk på framkomlighet. I mjuktrafikrum 
och integrerade frirum är konkurrensen om 
framkomligheten vanligen inte så stor att det 
krävs en signalreglering. I transportrummet 
är signalreglering ofta olämpligt på grund av 
fordonstrafikens starka krav på framkomlighet 
och gåendes ringa anspråk på att vistas där. 

• Framkomlighet  
Framkomligheten för fordonstrafiken i has-
tighetssäkrad signalreglerad gångpassage kan 
prioriteras på bekostnad av framkomligheten 
för de gående. 

• Trafiksäkerhet  
Signalreglerade gångpassager har relativt 
få olyckor, men de som ändå inträffar blir 
allvarliga eftersom hastigheten på fordon som 
passerar när någon kört/gått mot röd signal 
är relativt hög. Det är därför angeläget att for-
donstrafiken hastighetssäkras (85-percentil)  
till < 30 km/tim. 

Vid signalreglering av övergångsställe i inner-
stadsmiljö bör gångsignalen följa parallell  
fordonssignal till grönt, det vill säga få grönt  
automatiskt när parallell fordonstrafik får det. 
Vid ytterstadsförhållanden och under lågtrafik 
bör tryckknappsanmälan eller automatisk  
detektering krävas för att få grönt i gångsignal. 

Ett signalreglerat övergångsställe bör även för-
ses med akustiska signaler. Tryckknapp bör pla-
ceras högst 1 meter över gång- och cykel banan. 
Avståndet till körbanans kant bör vara 0,3 meter 
och högst 0,5 meter. Trycknappslådan placeras 
i linje med gångriktningen, åtkomlig för både de 
som använder den del av övergångsstället som 
har kant och för de som använder den del som 
har avfasning mot körbanan och förses med 
riktningsgivare och taktil karta över övergångs-
stället. Den taktila riktningsinformationen bör 
ges på horisontell yta på lådan och vara nåbar 
från ledyta som ger ledning till övergångsstället. 
Den akustiska signalen placeras vid övergången 
för synsvaga/blinda. Vid flera signaler i olika 
fas bör stolparna inte stå för tätt så att man kan 
missuppfatta signalen.

Figur 331: Hastighetssäkrad signalreglerad gångpassage
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Planskild gångpassage 
• Användbarhet  

Planskild gångpassage är lämplig i transport-
rummet eftersom transportrummet normalt 
inte ska innehålla oskyddade trafikanter. Plan-
skild gångpassage kan förekomma i integrerade 
transportrum där lösningen kan fogas in i ett 
sammanhang. Planskilda passager hör inte till 
frirummets element men kan vara ett sätt att 
skapa ett sammanhållet frirum. I mjuktrafik-
rummet och integrerade frirum är planskilda 
passager inte aktuella eller relevanta. För att 
gång- och/eller cykeltunnlar ska vara attrak-
tiva att använda bör de göras breda och ljusa. 
Detta är särskilt viktigt vid långa tunnlar. 

• Framkomlighet  
För framkomligheten i planskilda gångpassa-
ger är det viktigt att nivåskillnaden hanteras 
så att de gående får en attraktiv gångväg genom 
den planskilda gångpassagen. Anslutande 
gång- och/eller cykelvägar bör utföras med 
lutningar som bekvämt kan klaras av trafikan-
terna. Därmed lockas många att använda den. 
Särskilt för personer med nedsatta funktioner 
är detta viktigt. En planskild gångpassage ger 
fordonstrafiken hög framkomlighet.  

Fri bredd och höjd i gång- och/eller cykel-
tunnlar och på gång- och/eller cykelbroar bör 
bestämmas enligt samma principer som gäller 
anslutande gång- och/eller cykelvägar. Utöver 
gångtrafikens och cykeltrafikens utrymmes-
behov bör även behoven beaktas för de fordon 
som används för drift och underhåll. 

• Trafiksäkerhet  
I planskilda gångpassager är konflikten mellan 
gående och fordonstrafiken eliminerad och 
den är därmed trafiksäker. Förutsättningen är 
att planskildhetens utformning är sådan att 
den alltid väljs av de gående. I annat fall blir 
risken för de gående stor.  
 
Planteringar bör utföras så att de inte hindrar 
överblick och skapar otrygghet. Siktskymmande 
buskage och liknande bör därför undvikas.  
Belysningen bör vara jämn och anordnad så 
att även synsvaga, personer med andra orien-
teringssvårigheter och personer med nedsatt 
rörelseförmåga kan uppfatta hur underlaget 
ser ut, och så att hörselskadade eller döva kan 
uppfatta teckenspråk och läsa på läppar. Fast 
belysning bör inte vara bländande. Exempel-
vis är det viktigt att ljuskällan är avskärmad. 

Figur 332: Planskild gångpassage
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Figur 333: Typritning cykelpassage (SKR)

Cykelpassage 
Den första september 2014 infördes nya trafik-
regler i Sverige som innebär att det finns både 
cykelpassager och cykelöverfarter. Syftet med 
ändringen var att göra reglerna vid cykelöver-
farter tydligare och mer enhetliga samt att öka 
bland annat cyklisternas framkomlighet genom 
att övrig fordonstrafik ska lämna dem företräde. 
Samtidigt behövdes vissa krav ställas på hur 
cykelöverfarten ska vara utformad så att den 
ökade framkomligheten för cyklisten inte sker 
på bekostnad av trafiksäkerheten. 

En cykelpassage definieras som en del av en väg 
som är avsedd att användas av cyklande eller  
förare av moped klass II för att korsa en körbana  
eller en cykelbana och som ska anges med 
vägmarkering. En cykelöverfart definieras som 
en del av en väg som är avsedd att användas av 
cyklande eller förare av moped klass II för att 
korsa en körbana eller cykelbana och som anges 
med vägmarkering och vägmärke. Definitionen 
innehåller även krav på att trafikmiljön vid en 

cykelöverfart ska vara utformad så att det säk-
ras att fordon inte förs med högre hastighet än 
30 km/tim. Bestämmelser i trafikförordningen 
innebär att det krävs en lokal trafikföreskrift för 
en cykelöverfart. 

För de två varianterna av passage för cyklande 
över en körbana gäller olika trafikregler. En 
viktig skillnad är att vid en cykelöverfart har en 
förare väjningsplikt mot cyklande och förare av 
moped klass II som är ute på eller just ska färdas  
ut på cykelöverfarten, medan vid en cykelpassage 
behöver föraren endast anpassa hastigheten så 
att det inte uppstår fara för den som är ute på 
cykelpassagen. En annan viktig skillnad gäller 
den cyklandes skyldigheter. Vid en cykelpassage 
gäller bestämmelsen att en cyklande eller en 
förare av moped klass II som kommer in på väg 
från en cykelbana har väjningsplikt mot varje 
fordon på vägen. Denna bestämmelse gäller inte 
om det är en cykelöverfart.
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 Figur 334: Typritning cykelöverfart (SKR)

Cykelpassagens läge i cykelnätet 
Cykelnätet delas upp i två delar, ett huvudnät 
och ett lokalnät. Huvudnätet utgör stommen i 
cykelnätet på samma sätt som huvudnätet för 
biltrafik utgör stommen i bilnätet. Uppdelningen 
får konsekvenser för utformning, reglering samt 
drift och underhåll. I huvudnätet bör cyklister 
prioriteras i såväl utformning som reglering, 
exempelvis med upphöjda cykelpassager. 

Cykelöverfart bör ingå i ett starkt prioriterat  
cykelstråk som har en hög standard i hela stråket.  
Det innebär en hög kvalitetsnivå på hela stråket 
för att cykelöverfart lämpligen ska kunna anläg-
gas. Om inte detta kan uppfyllas bör cykelöver-
farter användas restriktivt. Utpekandet av högst 
prioriterade cykelnät i lokala och regio nala cykel-
planer kommer vara underlag till var cykel-
överfarter ska anläggas. Utifrån genomförda 
cykelnätsanalyser där cykelnätet delas in med 

olika standarder går det att utkristallisera vilken 
cykelväg som ska ha högsta prioritet. 

Studera det utbyggda eller planerade cykel-
trafik-nätet och undersök var anspråken på att 
korsa de andra trafiknäten uppstår. De barriärer 
som övriga trafiknät bildar bör hanteras så att 
cykeltrafiken får goda eller acceptabla förutsätt-
ningar. Klargör hur stora anspråken är i möns-
ter, målpunkter och gärna i antal cyklister/max. 
timma. Detta ger underlag för en bedömning 
av vilka cykelpassager som behöver studeras 
närmare: 
•  studera det utbyggda eller planerade cykel-

trafiknätet 

•  ange anspråken på att korsa den aktuella 
gatan 

•  ange antal och kategori av cykeltrafikanter 
som vill korsa gatan 

•  ange behov av att ordna cykelpassage.

Läs mer
GCM-handboken beskriver utformning av cykelpassager.
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Cykeltrafikens framkomlighet 
Cykeltrafiken har god framkomlighet om den 
inte behöver vänta på att passera. Huvudnätet  
för cykel behöver en tydlig prioritering för att 
kunna fylla sina funktioner som huvudnät. I 
lokalnätet är anspråken lägre. Beräkning av 
väntetid kan utgå från de tabeller och diagram 
som beskrivs under motsvarande rubrik för 
gångpassage. 

Cykelbox 
Cykelbox innebär att cyklister har fått ett eget 
utrymme framför stopplinjen för motordrivna  
fordon. I trafikljuskorsningar kan den vita 
stopplinjen för fordonen dras tillbaka några 
meter och området framför stopplinjen blir då 
reserverat för cyklisterna. Cykelbox ger ökad 
synlighet och säkerhet. För bilförare är den 
enda skillnaden att de stannar några meter 
längre bak än tidigare. Cykelbox gör att höger-
svängande fordon får cyklisterna framför sig 
och därmed lättare kan se dem. För cyklister 
innebär det ökad synlighet och säkerhet. 

Trafiksäkerhet 
Trafikkorsningar är farliga för cyklister som 
riskerar att bli påkörda av högersvängande 
fordon. Olyckorna beror på att föraren inte ser 
de cyklister som står till höger om fordonet i 
förarens döda vinkel. När trafikljuset slår om 
till grönt svänger föraren höger och cyklisten 
fortsätter rakt fram. 

För trafiksäkerhet i en cykelpassage gäller att 
den har: 
• god kvalitet om biltrafikens hastighet  

(85-percentil) är lägre än 30 km/tim 

•  acceptabel kvalitet om biltrafikens hastighet 
är 30–40 km/tim 

•  icke acceptabel kvalitet om biltrafikens hastig-
het är högre 40 km/tim. 

Lämplighetsmatris – cykelpassage 
Figur 335 visar vilken utformning som ligger 
närmast till hands att använda i de olika livs-
rummen.

Figur 335: Lämplighetsmatris för cykelpassage
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Hastighetssäkrad gatukorsning 
• Användbarhet  

Hastighetssäkrad gatukorsning är lämplig där 
fordonen är få och där fordonens hastighet 
kan säkras. I integrerade frirum och mjuk-
trafikrum är hastighetssäkrad gatukorsning 
användbar. Åtgärden ökar framkomlighet och 
trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. 
Inom det integrerade transportrummet är 
åtgärden mer tveksam och i transportrum är 
den inte relevant med tanke på fordonspriori-
teringen.

• Framkomlighet  
På hastighetssäkrad gatukorsning gäller de 
vanliga trafikreglerna med högerregel och 
ömsesidigt hänsynstagande mellan fordons-
trafikanterna. För synskadade, barn och för 
personer med olika typer av funktionsned-
sättningar kan denna trafikmiljö vara svår att 
hantera utan tillräckligt stöd och tydlighet. 

•  Trafiksäkerhet  
Cykelpassager är inte markerade på hastig-
hetssäkrad gatukorsning utan sker där be-
hoven finns. Hur trafiksäker den hastighets-
säkrade gatukorsningen är beror främst på 
fordonens hastighet men också på trafikan-
ternas förväntningar och uppfattning om vad 
som gäller. På hastighetssäkrad gatukorsning 
ska alla fordonstrafikanter iaktta högerregeln.

Figur 336: Hastighetssäkrad gatukorsning
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Cykelöverfart 
• Användbarhet  

Cykelöverfart lämpar sig bäst i integrerade 
transportrum och mjuktrafikrum. En cykel-
överfart kan lämpligen ingå i ett starkt prio-
riterat cykelstråk. Hastighetssäkrade cykel-
överfarter i transportrum är mindre lämpliga 
då stort trafikflöde och höga hastigheter kan 
ge många allvarliga konflikter. I ett integrerat 
frirum är det ovanligt att markera en särskild 
passage. 

•  Framkomlighet  
Hastighetssäkrad cykelöverfart ger god 
framkomlighet för cyklister eftersom korsande 
fordonstrafik måste lämna företräde för  
cyklisterna. För korsande fordonstrafikanter 
är dock framkomligheten begränsad på grund 
av väjningsplikten. 

•  Trafiksäkerhet  
Trafikmiljön vid en cykelöverfart ska vara 
utformad så att det säkras att fordon inte förs 
med högre hastighet än 30 km/tim. Cykel-
överfarten ska anges med vägmarkering och 
vägmärke. 

Det saknas ännu erfarenhet av effekterna av 
regeländringen om att bilisterna ska lämna  
cyklisterna företräde vid överfarten. Däremot  
är erfarenheterna av att hastighetssäkra korsande  
fordonstrafiks hastighet (85-percentil) till max 
30 km/tim goda och väldokumenterade.

Figur 337: Cykelöverfart
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Figur 338: Typritning cykelöverfart och övergångsställe (SKR)
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Hastighetssäkrad cykelpassage 
• Användbarhet  

Hastighetssäkrad cykelpassage lämpar sig 
bäst i integrerade transportrum och mjuk-
trafikrum. Hastighetssäkrade cykelpassager i 
transportrummet är mindre lämpliga då stort 
trafikflöde och höga hastigheter kan ge många 
allvarliga konflikter. I ett integrerat frirum är 
det ovanligt att markera en särskild passage. 

• Framkomlighet  
En hastighetssäkrad cykelpassage ger cyklis-
terna bättre framkomlighet än en icke hastig-
hetssäkrad passage. Fler samspelssituationer 
uppstår och fler tidsluckor mellan bilarna kan 
utnyttjas av cyklisterna. Framkomligheten be-
gränsas dock för cyklisterna då bilisterna inte 
har skyldighet att lämna cyklisterna företräde. 

• Trafiksäkerhet  
Hastighetssäkrad cykelpassage minskar ris-
kerna för svåra skador. Trafiksäkerheten blir 
inte lika hög på cykelpassager som på gång-
passager eftersom cyklister dels är utsatta 
för sin egen rörelseenergi och dels för sin 
läges energi. Resultatet vid en kollision med 
ett fordon blir på grund av båda fordonens 
rörelseenergier mer våld mot kroppen än för 
den som går vid samma typ av kollision. 

Figur 339: Hastighetssäkrad cykelpassage
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Hastighetssäkrad signalreglerad  
cykelpassage 
• Användbarhet  

Hastighetssäkrad signalreglerad cykelpassage  
är lämplig där fordonstrafiken behöver prio-
riteras. Den är därför mest användbar i inte-
grerade transportrum där såväl cyklister som 
fordonstrafik har konkurrerande anspråk på 
framkomlighet. I mjuktrafikrum och integre-
rade frirum är konkurrensen om framkom-
ligheten vanligen inte så stor att det krävs en 
signalreglering. I transportrummet är signal-
reglering ofta olämpligt på grund av fordons-
trafikens starka krav på framkomlighet och 
cykeltrafikens ringa anspråk på att vistas där. 

•  Framkomlighet  
Framkomligheten för fordonstrafik i hastig-
hetssäkrad signalreglerad cykelpassage kan 
prioriteras på bekostnad av framkomligheten 
för cyklister. 

• Trafiksäkerhet  
Hastighetssäkrad signalreglerad cykelpassage  
har relativt få olyckor men de som ändå 
inträffar blir allvarliga eftersom hastigheten 
på fordon som passerar när någon kört/gått 
mot röd signal är relativt hög. Det är därför 
angeläget att fordonstrafiken hastighetssäkras 
(85-percentil) till < 30 km/tim. 

• Cykelsignalerna bör av observationsskäl 
placeras lågt. Normalt bör cykelsignal alltid 
följa parallell fordonssignal till grönt, det vill 
säga även utan anmälan från cyklist. Cykel-
detektering behövs alltid som komplement 
eftersom parallell fordonstrafik inte alltid 
finns. Detektering bör ske med tryckknapp 
eller slinga. Signalstolpe med tryckknapp för 
cyklar placeras indragen från körbanans kant 
cirka 1,25 meter. Alternativt kan tryckknappen 
placeras på ett kort räcke som sammanbyggs 
med signalstolpen. Räcket är bra att hålla sig i 
för cyklisten under väntan framför röd signal.

Figur 340: Hastighetssäkrad signalreglerad cykelpassage
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Planskild cykelpassage 
•  Användbarhet  

Planskild cykelpassage är lämplig i transport-
rummet eftersom transportrummet normalt 
inte ska innehålla oskyddade trafikanter. 
Planskild cykelpassage kan förekomma i inte-
grerade transportrum där lösningen kan fogas 
in i ett sammanhang. Planskilda cykelpassager 
hör inte till frirummets element men kan vara 
ett sätt att skapa ett sammanhållet frirum. I  
mjuktrafikrum och integrerade frirum är plan-
skilda cykelpassager som regel inte aktuella. 

•  Framkomlighet  
I planskilda cykelpassager är det viktigt att 
nivåskillnaden hanteras så att cyklisterna får 
en attraktiv cykelväg genom den planskilda 
cykelpassagen. Därmed lockas många att 
använda den. En planskild cykelpassage ger 
fordonstrafiken hög framkomlighet. 

•  Trafiksäkerhet  
I planskilda cykelpassager är konflikten  
mellan cykel och fordonstrafik eliminerad och 
den är därmed trafiksäker. Förutsättningen 
är att planskildhetens utformning är sådan 
att den alltid väljs av cyklisterna. I annat fall 
kommer risken för cyklisterna att bli stor. 

Samlat resultat – cykelpassage 
Placering och typ av cykelpassage kan anges 
med stöd av genomgånget arbete. Välj gärna två 
eller fler olika lösningar, det ger öppenhet i det 
fortsatta arbetet.

Figur 341: Planskild cykelpassage
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Shared space 
Begreppet Shared Space avser en plats som 
är ett gemensamt utrymme för skyddade och 
oskyddade trafikanter och ska inbjuda till 
mänsklig vistelse och rörelse i ett stadsrum för 
alla. Oskyddade och skyddade trafikanter ska 
använda platsen på förutbestämda villkor.  
Shared Space kan regleras med särskilda trafik-
regler. I stadsrummet ska såväl skyddade som 
oskyddade trafikanter vistas. Vistelsen i stads-
rummet kan uppfattas som en samverkan mellan 
trafikanter. Denna samverkan är avgörande 
för hur attraktivt stadsrummet är för olika 
trafikant grupper. 

Sedan flera år tillbaka har funktionskraven för 
barn, äldre och människor med nedsatta funk-
tioner lyfts fram och förtydligats genom beslut 
på nationell och internationell nivå. Dessa grup-
per är dimensionerande och ska kunna använda 
tätortens platser med god tillgänglighet, trygg-
het och säkerhet. 

Barns förmåga i trafiken begränsas av både  
fysiologiska och psykologiska faktorer. Det  
ställer stora krav på utformningen av vägtrans-
portsystemet om barn ska kunna förflytta sig 
tryggt och säkert. Låg fordonshastighet är viktigt  
för att öka barns säkerhet och trygghet i trafi-
ken och fordonens hastighet får inte överstiga 
30 km/tim i korsningar, som barn regelbundet 
passerar. För barn är en komplicerad trafikmiljö 
ett hinder. 

För äldre innebär åldrandet i sig att kombinatio-
ner av funktionsnedsättningar ofta uppstår, som 
med stor säkerhet komplicerar situationen ändå 
mer vid vistelse i trafikmiljön. Många äldre 
är oroliga för att inte hinna över gatan, att bli 
påkörda av bilar, mopeder eller cyklar eller att 
falla. Väl definierade och separerade ytor med 
korta passager över blandade ytor krävs. 

Personer med rörelsenedsättning behöver ofta 
längre tid på sig att förflytta sig. En del har även 
svårt att röra på huvudet eller förflytta sig i 
olika riktningar och har därför svårigheter i en 
sammansatt trafiksituation. En del använder 
rullstol eller rollator. Jämna underlag under-
lättar även för personer som har svårt att lyfta 
fötterna. 

Personer med synnedsättning orienterar sig på 
olika sätt beroende på typ av synnedsättning. 
Åtgärder som kan underlätta orientering, sär-
skilt över öppna ytor är ledstråk. Dessa kan vara 
konstgjorda eller naturliga såsom en gräskant 
som måste kunna följas både med känseln via 
fötterna eller käpp och visuellt. Ledstråk får 
aldrig dras över körytor och detta innebär pro-
blem vid stora öppna ytor där gående blandas 
med fordonstrafik. 

Personer med hörselnedsättning har svårt att 
överblicka omgivningen. En del personer kan 
även ha problem med balansen. Shared Space-
ytor måste därför vara lätta att orientera sig 
över och gåytorna måste vara släta, precis som 
för flera andra grupper av personer med funk-
tionsnedsättningar. 

Shared Space är en del av en gata, ett torg 
eller ett område där avsikten är att gående och 
fordon ska samverka på en gemensam yta. 
Oskyddade och skyddade trafikanter ska  
använda platsen på förutbestämda villkor.  
Shared Space kan regleras med särskilda trafik-
regler. Utformningsdelar som kantstöd, väg-
märken och vägmarkeringar behålls eller ersätts 
av andra stöd där funktionskraven på tillgänglig-
het kräver det. 

Läs mer
Rapport ”Attraktiva stadsrum för alla – Shared Space”,  
Trafikverket 2010:122
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Personer med kognitiv funktionsnedsättning 
måste ofta lära in orienterings- eller förflytt-
ningsmönster. Lätt igenkänning av miljön är 
viktigt. Svårtolkade miljöer kan innebära att de 
inte klarar av att förflytta sig själva. Komplexi-
teten i trafikmiljön innebär därför förflyttnings-
svårigheter för denna grupp. I trafikmiljön bör 
gångnätet vara logiskt uppbyggt och passager 
ska vara tydliga och så korta som möjligt. Tyd-
liga symboler underlättar även orienteringen i 
utemiljön. 

Att skapa förutsättningar för en trygg utemiljö 
innebär att kunskap om andra personers käns-
lor måste inhämtas för att sedan handla utifrån 
dessa. En känsla av otrygghet leder inte sällan 
till begränsad rörelsefrihet och mobilitet med 
social isolering som följd. 

Gator utformade som Shared Space omfattar 
både platser som endast regleras av generella 
trafikregler i Trafikförordningen (1998:1276) 
och sådana som också regleras av särskilda tra-
fikregler i lokala trafikföre skrifter. Gemensamt 

är att olika trafikanter endast har tillgång till en 
yta. På en gata eller plats utan vägmärken är det 
enbart de generella trafikreglerna som gäller. 
På en plats som är ett gångfarts område eller en 
gårdsgata, har fordons förare väjningsplikt mot 
gående. 

Samverkansformer 
De olika stadsrummen kan genom sin utform-
ning medverka till att samverkansformen 
mellan oskyddade och skyddade trafikanter blir 
tydlig. Omvänt betyder det att samverkansfor-
men avgör vilket stadsrum som är tillämpligt. 
På en Shared Space yta kan bara två situationer 
vara aktuella: 
1.  Gående får använda hela ytan och fordons-

förare har väjningsplikt mot gående (gång-
fartsområde eller gågata) 

2.  Trafikanternas placering bestäms av de 
grundläggande reglerna, det vill säga gående 
ska om möjligt gå längst till vänster i färd-
riktningen, cykel och andra fordon ska föras 
så nära den högra kanten av körbanan som 
möjligt och så vidare. 
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Utformningen måste vara gjord så att den 
tydligt stödjer den situation som är planerad. 
Planeringen av situationen måste vara i har-
moni med trafikreglerna. För barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning ställs mer 
precisa funktionskrav. 

För att uppnå ett fungerande stadsrum krävs 
en harmonisering av regelverk, beteende och 
utformning. När det gäller Shared Space är låga 
hastigheter ytterligare en förutsättning för ett 
fungerande samspel mellan trafikanterna. 

Gångfartsområde 
Ett gångfartsområde är en gata, ett torg eller ett 
område där fordon (cyklar, bilar, med flera) får 
framföras i högst gångfart och fordonsförare 
har väjningsplikt mot gående. Fordon får endast 
parkeras på anordnade platser. Det ska framgå 
av utformningen att gående nyttjar hela ytan 
samt att det inte är lämpligt att framföra fordon i 
högre hastighet än gångfart. Uppfylls inte dessa 
kriterier får platsen inte juridiskt regleras som 
gångfartsområde. 

Mätningar på befintliga gångfartsområden visar 
tyvärr att hastigheterna ofta blir högre, runt 
20 km/tim. Det är mycket svårt att säkra gång-
fart genom möblering, material och utformning 
och samtidigt uppfylla en god framkomlighet 
för tunga fordon och räddningstjänst. 

Lågfartsgator 
Det finns också andra möjligheter att utforma 
trivsamma gator med höga vistelsevärden och 

kvaliteter utan att välja en regleringsform som 
medför att gående och fordon delar ytor. Låg-
fartsgator utformade för gående med till exem-
pel extra breda gångbanor och mycket grönska 
är både attraktiva miljöer för människor och 
samtidigt tydligare och mer förutsägbara för 
alla trafikanter. 

En lågfartsgata har tydliga separerade ytor för 
gående och fordon, som utformas för låga has-
tigheter, förslagsvis 20 km/tim, samtidigt som 
attraktiva gång- och vistelseytor skapas. Gatan 
kan till exempel ha extra breda gångbanor med 
plats för både gång och vistelse samt större 
planteringsytor där dagvatten kan hanteras. Det 
finns i dagsläget ingen specifik regleringsform 
för lågfartsgata – utan namnet beskriver gatans 
karaktär. Därför är gatans utformning viktigt  
för att signalera och styra till lägre hastighet  
än den juridiska hastigheten som normalt blir  
30 km/tim.

Vid val av gatutyp samt vid utformning och 
möblering av gatan är det viktigt att ha ett lång-
siktigt tidsperspektiv. 

Gator där gående delar yta med motorfordon 
(shared space, gångfartsområden och ibland 
gågator) ska inte användas för att lösa problem 
som till exempel utrymmesbrist i sektionen 
eller små gårdsytor. Att anlägga gata för gående  
leder heller inte i sig självt till ett intensivt 
gatuliv. För att skapa gatuliv måste platsen vara, 
eller ha förutsättningar för att bli, ett frekvent 
stråk för gående. Detta går inte att endast reglera 
eller möblera fram. 

Läs mer
Planeringsstöd för gångfarts områden, (Stockholms stad 2020) 
beskriver utformning av gångfartsområden
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Tabellen nedan innehåller en sammanställning 
av vilka trafikfunktioner som är lämpliga för de 
olika gatutyperna för gående. Det är en gatas 

framtida trafikfunktionerna som ska tas hänsyn 
till när tabellen används.

Tabell 47: Trafikfunktioner som är lämpliga vid val av olika gatutyperna för gående (Gator för gående – att välja 
gatutyp, Stockholms stad, 2020)

Trafiksituation Gågata Gångfartsområde Shared space Lågfartsgata

Relation gående/ 
fordon (förväntat)

Nästan bara gående 
och ett stort flöde av 
gående

Övervägande gående Gående ska vara domine-
rande trafikslaget någon 
tid på dygnet

Inte viktigt

Målpunkter Kontinuerligt längs 
sträckan eller mellan 
två starka målpunkter

Inte viktigt Placerade för att skapa 
korsande rörelsemönster

Inte viktigt

Rörelsemönster 
gående

Gående tar hela ytan i 
anspråk

Gående tar hela ytan i 
anspråk

Bör korsa fordonstrafiken Inte viktigt

Miljöer där ett stort 
antal äldre, barn 
eller personer med 
funktionsnedsättning 
rör sig

OK OK – utformning mycket 
viktigt

Olämpligt – trafikmiljön 
blir för komplex för dessa 
trafikanter

OK

Hastighet Gångfart Gångfart Utformad för <30 km/tim Utformad för 
<30 km/tim

Spårtrafik Nej Nej Olämpligt Olämpligt

Stombuss Nej Nej Olämpligt Olämpligt

Buss i linjetrafik Nej Nej OK kortare sträcka OK kortare sträcka

Pendlingsstråk för 
cykeltrafik

Nej Nej Nej Olämpligt

Huvudstråk för cykel-
trafik

Nej Nej Nej Olämpligt

Genomfartstrafik bil Nej Litet flöde (max 1 000 
fordon/dygn)

OK OK

Genomfartstrafik för 
tung trafik

Nej Nej OK OK

Parkering Ska undvikas Enstaka platser avsedda 
för rörelsehindrade/
korttidsparkering

Få platser avsedda för 
korttidsparkering

Lite

Leveransbehov Litet eller möjlighet 
till tidsseparering

Litet eller möjlighet till 
tidsseparering

Litet + inte många stilla-
stående bilar

OK – normalt 
behov

Angöringsbehov Litet OK bara antalet fordon 
inte blir för många på 
platsen

Litet OK – normalt 
behov

Sträckans längd Inte viktigt Max 300 meter Korsning eller liten plats-
bildning

Inte viktigt

Läs mer
Gator för gående – att välja gatutyp, Stockholms stad (2020)
beskriver val av olika gatutyper.
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Hållplats i tätort 
Hållplatsens utformning och lokalisering har 
stor betydelse för resenärerna och kan påverka 
valet av färdmedel, särskilt för personer med 
funktionsnedsättning. Tillsammans med andra 
åtgärder kan hållplatsens utformning hjälpa till 
att skapa en attraktiv och effektiv kollektivtra-
fik. Närhet till hållplats påverkar resenärens 
uppfattning om kollektivtrafiken. Placeringen 
av hållplatsen och utformningen av de anslu-
tande vägarna för gång-, cykel- och biltrafik ska 
vara trafiksäker. Den bekväma trafikanten före-
drar bilen om det är långt att gå till hållplatsen 
eller om gångvägen innehåller branta lutningar 
eller andra hinder. 

Fem minuter till hållplatsen är ett vanligt mått 
på acceptabelt gångavstånd i medelstora städer.  
Från hållplatsen motsvarar fem minuters pro-
menad ungefär en radie på 400 meter. Med en 
hållplatsradie på 400 meter blir avståndet mel-
lan hållplatserna på en linje cirka 800 meter.  
Det finns emellertid ett komplext samband 
mellan den totala reslängden, gångavståndet 
och avståndet mellan hållplatserna som påver-
kar hastigheten och därmed restiden. För en 
kort resa kommer gångavståndet att ha större 
betydelse än för en lång resa. 

Det finns ett samband mellan gångavstånd och 
turtäthet vid en given hastighet; korta gång-
avstånd ger låg turtäthet, medan långa gångav-
stånd ger hög turtäthet 

En bra busshållplats ska attrahera olika slags 
trafikanter, som fotgängare, cyklister, mope-
dister och bilpendlare och fungera som bytes-
punkt mellan olika färdsätt. Resenärerna ska 
också tryggt kunna parkera sina fordon i direkt 
anslutning till hållplatsen för att sedan bekvämt 
kunna stiga på bussen. Enklare hållplatsut-
formningar är vanliga vid få resenärer. Den som 
ansvarar för kollektivtrafiken prioriterar som 
regel de mest frekventerade hållplatserna. För 
barn, äldre och personer med funktionsned-
sättning kan närheten och friheten från hinder 
vara helt avgörande för om kollektivtrafiken är 
möjlig att använda eller inte. Hållplatser är – 
precis som fordonen – kundmiljöer i kollektiv-
trafiken och en viktig del för att kollektivtrafi-
ken ska uppfattas som ett attraktivt sätt att resa. 

De fem faktorer som allmänheten rangordnar 
högst i kollektivtrafiken är enkelhet, pålitlighet, 
lyhörd het, snabbhet och trygghet. 

Väntetiden tills bussen kommer ska upplevas 
som komfortabel och vara oberoende av väder-
leksförhållandena. Bra och tydlig information 
ska kunna erhållas under tiden i väderskyddet.  
Hållplatsen ska uppfattas som ljus och in-
bjudande, och inge trygghet för resenärerna 
oavsett tid på dygnet. I detta sammanhang är 
trafiksäkerheten en betydelsefull faktor att ta 
hänsyn till. 

Lokalisering av hållplats sker med utgångs-
punkt från bussresenärernas behov, möjlighe-
terna att skapa goda gång- och cykelförbindel-
ser till och förbi hållplatserna samt sikten och 
tillåten hastighet på huvudvägen. En hållplats 
medför att trafikrytmen förändras på vägen före 
och efter hållplatsen. Den påverkade vägsträckans 
längd, hållplatsens influensområde, bestäms 
av bussarnas retardations- och accelerations-
sträckor. I en tätort på vägar med VR ≤ 50 km/tim  
är influensområdet upp till cirka 200 meter, 
medan det är betydligt längre i landsbygdsmiljö, 
se Begrepp och Grundvärden.
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Trafikförhållandena inom hållplatsens influens-
område karaktäriseras av fler omkörningar och 
en koncentration av gående längs och tvärs 
vägen. Risk för allvarliga olyckor, inte minst 
med skolbarn, finns speciellt när avstigande 
ska korsa vägen framför eller bakom bussen på 
vägar med hög tillåten hastighet. Placering och 
utformning av busshållplatser är då särskilt vik-
tig liksom siktmöjligheterna och möjligheterna 
att korsa vägen i två steg. 

Busstrafiken ska vara användbar för personer 
med funktionsnedsättning och för barn. Det ger 
krav på anslutningsvägar, val av hållplatstyp, 
utformning av plattformar och utrustning vid 
hållplatsen. Kollektivtrafikens framkomlighet 
ska prioriteras vilket påverkar såväl väg- och 
gatuutformningen som valet av hållplatstyp. Vid 
all planering och projektering som berör buss-
trafiken är det viktigt att utformningen sker i 
samråd med kollektivtrafikmyndigheten. 

I tätorter är det viktigt att busstrafiken flyter 
smidigt utan onödiga stopp mellan busshåll-
platserna. Viktiga stråk för kollektivtrafiken 
bör ha en hög framkomlighet. Särskilda körfält, 
signalprioriteringar och effektiva och rätt pla-
cerade busshållplatser är exempel på åtgärder 
som stärker kollektivtrafiken. I de punkter där 
hastigheten måste säkras till 30 km/tim är det 
viktigt att åtgärderna utformas så att det påver-
kar bussarnas körtid så lite som möjligt. Rätt 
utformning, placering och frekvens av farthin-
der är exempel som kan påverka smidigheten. 
Det är önskvärt att farthinder placeras i nära 
anslutning till busshållplatsen eftersom bussen 
ändå sänker hastigheten här. 

Vid färd över gupp utsätts bussförarna för mer 
eller mindre kraftiga stötar. Mätningar i ett 
antal fall har visat att skadliga exponeringar kan 
förekomma. Risken för skada beror på stötarnas 
storlek och hur många stötar föraren utsätts för 
under sin dagliga tjänstgöring. Stötarnas storlek 

beror i sin tur på guppens egenskaper, bussens 
och förarstolens egenskaper samt bussens 
hastighet. Flera möjligheter finns därför att 
minska förarnas exponering till exempel genom 
begränsning av antalet gupp, en lämplig utform-
ning av guppen och en lägre färdhastighet över 
guppen. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:15) 
om vibrationer föreskrivs specifikt, där det finns 
risk för exponering för vibrationer, att det ska 
uppmärksammas om exponeringen innehåller 
upprepade stötar. Vid riskbedömningen tillämpas 
lämpligen den standard som föreskrifterna hän-
visar till. Stötexponeringen enligt standarden 
får uppskattas antingen genom mätningar eller 
genom observation av förekommande arbets-
moment och användning av relevant informa-
tion om den sannolika exponeringen vid mot-
svarande arbetsförhållanden. 

Några viktiga slutsatser och principer: 
• Målen om ökad trafiksäkerhet, kollektivtra-

fikens konkurrenskraft och förarnas arbets-
miljö ska beaktas vid samråd mellan parterna 
kring frågor som rör farthinder på gator med 
buss i linjetrafik. 

•  Inflytande och delaktighet är viktigt. För-
ståelse för olika aktörers krav och behov samt 
ett fungerande samarbete underlättar arbetet 
med bussar och farthinder. 

•  Kunskapen om sambandet mellan gupp och 
förarnas hälsa har ökat, men kunskapen måste 
nå ut regionalt och lokalt. 

•  En enkel mätmetod för att indikera om guppen  
uppfyller uppställda krav beträffande stöt-
värden har tagits fram. 

•  Gupp bör helst undvikas i starka kollektiv-
trafikstråk utanför stadskärnan och på sträckor 
mellan busshållplatser. 

•  Alternativ till gupp behöver vidareutvecklas, 
med bland annat stöd av ny teknik.
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Hållplatstyper 
Inkörningen till hållplatsen bör vara så rak och 
bekväm som möjligt. Rak inkörning är viktig för 
att fordonet ska komma så nära hållplatsens  
kant som möjligt samt undvika svep över platt-
formen med skador på fordonet som följd. Rak 
inkörning ger också resenärerna en bekväm 
resa eftersom sidorörelser då kan undvikas. De 
fysiska förutsättningarna och trafikmängderna 
kan göra det omöjligt att åstadkomma rak in-
körning. Andra lösningar måste då övervägas. 

Lämplighetsmatris – busshållplats 
Val av hållplatstyp i tätortsmiljö är beroende av 
stadsrummets anspråk i form och innehåll samt 
trafiksystemets anspråk i form av bussresenärer 
på väg till hållplats, på hållplats och i bussen. 
Det ska göras en prioritering mellan färdsätt, 
trafikmängd och referenshastighet samt rimlig 
hänsyn och de villkor som ska uppfyllas.

Figur 342: Lämplighetsmatris för busshållplatser. Matrisen visar vilken utformning som ligger närmast till hands 
att använda i de olika livsrummen. Grön färg anger att korsningen är lämplig medan gul färg anger att den kan 
accepteras om andra viktiga fördelar uppnås. Grå färg anger ett icke relevant alternativ



307

Vägars och gators utformning I VGU-guiden I Stödjande kunskap

Dubbel stopphållplats (timglashållplats) 
Fördelar: 
• Ger mycket hög trafiksäkerhet i samband med 

av- och påstigning. 

•  Dubbel stopphållplats har normalt en trafik-
lugnande effekt. Den kan förstärkas genom 
hastighetsdämpande åtgärd vid eventuella 
gångpassager. 

•  God komfort för passagerarna då dessa inte 
utsätts för någon sidoförskjutning eller bara 
liten sådan. 

•  Bussen kan lätt angöra med alla dörrarna nära 
intill kantstödet. 

•  Plattformsområdet blir normalt ganska 
brett, vilket medger bra plats för väderskydd, 
väntande bussresenärer och passerande gång- 
och cykeltrafikanter. 

•  God framkomlighet för buss och kort håll-
platsuppehåll. 

•  Hållplatsen blir tydlig för såväl bussresenärerna 
som övriga trafikanter. 

•  Ingen risk för felparkerade bilar på hållplats-
området. 

Nackdelar: 
•  All annan trafik måste vänta medan bussen 

står vid hållplatsen. 

•  Viss risk kan finnas vid möte och omkörning 
cyklist/personbil. 

•  Vid brantare lutning än 2 procent ökar risker 
och olägenheter vid halt väglag. 

•  Vid omfattande busstrafik i båda riktningarna 
kan bussarna störa varandra. 

Dubbel stopphållplats, som bara ska användas 
i tätort, ger god trafiksäkerhet och bra buss-
framkomlighet och kan därför användas där 
man prioriterar dessa egenskaper. Det är ofta 
lämpligt att använda hållplatstypen vid platser 
där många oskyddade trafikanter förekommer, 
särskilt om det bland dessa finns barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Hållplats-
typen är särskilt lämplig att använda i lokalnätet 
där trafikanterna normalt har god lokalkänne-
dom.

Dubbel stopphållplats kan med fördel användas 
på gator med VR30, men också på gator med 
VR40. 

Hållplatstypen lämpar sig väl som hastighets-
dämpande åtgärd. 

Flera stopp- och klackhållplatser efter varandra 
bör undvikas då det kan leda till olämpliga om-
körningar av buss mellan hållplatserna. 

När cykelbana saknas bör särskild studie göras. 
250 cyklar per dygn i aktuell riktning bör kunna 
accepteras även när busstrafiken är omfattande. 
Önskad prioritering av cyklister längs gatan kan 
göra hållplatstypen olämplig. 

Dubbel stopphållplats bör undvikas om den 
normala hållplatstiden överskrider 30 sekunder.

Enkel stopphållplats
Fördelar: 
• Refug ger god trafiksäkerhet för alla gående 

som korsar gatan. 

•  Ger mycket hög trafiksäkerhet i samband med 
av- och påstigning. 

•  God komfort för bussresenärer då dessa inte 
utsätts för någon sidoförskjutning eller bara 
liten sådan. 

•  Vid helt rak inkörning kan bussen lätt angöra  
med alla dörrarna nära intill kantstödet. Kant-
stödet kan därför byggas högre än 17 cm om 
man så önskar. 

•  God framkomlighet för buss och kort håll-
platsuppehåll. 

•  Ingen risk för felparkerade bilar på hållplats-
området. 

Nackdelar: 
•  Bakomvarande trafik måste vänta medan  

bussen står vid hållplatsen. 

•  Viss risk finns när personbil kör om cyklist. 

•  Vid brantare lutning än 2 procent ökar risker 
och olägenheter vid halt väglag. 
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Enkel stopphållplats, som bara ska användas 
i tätort, ger god trafiksäkerhet och bra buss-
framkomlighet och kan därför användas där 
man prioriterar dessa egenskaper. Det är ofta 
lämpligt att använda hållplatstypen vid platser 
där många oskyddade trafikanter förekommer, 
särskilt om det bland dessa finns barn, äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 

Enkel stopphållplats kan med fördel användas 
på gator med VR30, men också på gator med 
VR40 i centrala tätortsmiljöer med omfattande 
biltrafik. Vid stora trafikflöden ska bedömning 
göras om köbildningen bakom stillastående 
buss kan accepteras. Detta är särskilt viktigt att 
beakta vid korsande huvudled bakom bussen. 

Hållplatstypen lämpar sig väl som hastighets-
dämpande åtgärd. 

Flera stopp- och klackhållplatser efter varandra 
bör undvikas då det kan leda till olämpliga om-
körningar av buss mellan hållplatserna. 

När cykelbana saknas bör särskild studie göras. 
500 cyklar per dygn i aktuell riktning bör kunna 
accepteras även när busstrafiken är omfattande. 
Önskad prioritering av cyklister längs gatan kan 
göra hållplatstypen olämplig när man inte kan 
välja en lösning där cyklister kan passera stilla-
stående buss på ett trafiksäkert sätt. 

Enkel stopphållplats bör undvikas om den nor-
mala hållplatstiden överskrider 30 sekunder. 

Refugen kan med fördel vara lång och inte över-
körningsbar så att sannolikheten för omkör-
ningar av stillastående buss minimeras

Mitthållplats 
I innerstadsområden med omfattande trafik kan 
mitthållplats vara ett alternativ. 

Mitthållplats innebär att bussen angör en refug 
i mitten av gatan. Hållplatstypen är vanlig där 
bussar delar körfält med spårvagn. 

Om övergångsställe placeras i framkant på håll-
platsen och väderskydd sätts upp, måste väder-
skyddet placeras med hänsyn till siktkravet. 

Istället för refug utförs vägmarkering till vänster 
om övergångsställe för att minska risken att 
gående som korsar gatan tittar åt fel håll. 

Till fördelarna hör att bussen inte blockerar 
annan trafik då den står vid hållplats och att 
fartdämpande gupp kan anläggas utan att buss-
trafiken berörs 

Bussen kan lätt angöra hållplatsen vilket möjlig-
gör högt kantstöd. 

Utrymmet för väderskydd och väntande buss-
resenärer är begränsat och placerat i ett utsatt 
läge.
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Klackhållplats 
Fördelar: 
•  God komfort för bussresenärer då dessa inte 

utsätts för någon sidoförskjutning eller bara 
liten sådan. 

•  Bussen kan lätt angöra med alla dörrarna nära 
intill kantstödet. 

•  God framkomlighet för buss och kort hållplats-
uppehåll. 

•  Plattformsområdet blir normalt ganska brett, 
vilket medger bra plats för väderskydd,  
väntande bussresenärer och passerande gång-
trafikanter. 

•  Hållplatsen blir tydlig för såväl bussresenärerna 
som övriga trafikanter. 

•  Liten risk för felparkerade bilar på hållplats-
området. 

•  Möjlighet till fler parkerade bilar längs kant-
stödet ( jämför glugghållplats). 

•  Verkar trafiklugnande på övrig trafik när buss 
står vid hållplatsen. 

Nackdelar: 
•  Annan trafik måste normalt vänta bakom 

bussen om gatan inte har två körfält i samma 
riktning. 

•  Om gångpassage saknas finns risk att gående 
korsar gatan vid högt kantstöd och skymd av 
bussen. När gångpassage anordnas är omkör-
ning i samband med köbildning bakom stilla-
stående buss särskilt olämplig. 

•  Cyklist kan utsättas för trafikfara vid omkör-
ning av stillastående buss. 

•  Risk för olämplig omkörning av buss vid håll-
plats. 

•  Vid brantare lutning än 2 procent ökar risker 
och olägenheter vid halt väglag. 

Klackhållplats, som bara ska användas i tätort, 
prioriterar bussens framkomlighet och bör där-
för i första hand användas på stomlinjenät. 

Klackhållplats ska inte användas på gator med 
VR60, men väl på gator med VR40 och VR30. 

Vid stora trafikflöden ska bedömning göras om 
köbildningen bakom stillastående buss kan  
accepteras. Detta är särskilt viktigt att beakta 
vid korsande huvudled bakom bussen. 

Flera klack- och stopphållplatser efter varandra 
bör undvikas då det kan leda till olämpliga om-
körningar av buss mellan hållplatserna. 

När cykelbana saknas bör särskild studie göras.

1 000 cyklar per dygn i aktuell riktning bör 
kunna accepteras även när busstrafiken är om-
fattande. När cyklister inte kan passera bussen 
utan att komma över i motriktat körfält, sam-
tidigt som det totala trafikflödet är omfattande 
och hållplatstiderna är långa, bör gränsvärdet 
för cykeltrafikens omfattning sättas lägre än 
1 000 cyklar per dygn. Önskad prioritering av 
cyklister längs gatan kan göra hållplatstypen 
olämplig. 

Klackhållplats bör undvikas om den normala 
hållplatstiden överskrider 30 sekunder.

Glugghållplats 
Fördelar: 
• Enkelt utförande och låg kostnad för anlägg-

ning och drift. 

•  Lätt att flytta. 

•  Då bussen står vid hållplats blockeras inte 
annan trafik. 

Nackdelar: 
• Obekvämt körsätt för att komma till platt-

form. Den dubbla sidoförskjutningen är 
särskilt obehaglig för passagerare som rest sig 
för att gå av. 

•  Hållplatsen blockeras lätt av uppställda bilar. 

•  Stort bortfall av kantstensparkeringsplatser. 

•  I tätort måste gångbanan ibland användas som 
plattform. Då kan särskild plats för väder-
skydd och väntande bussresenärer saknas. 
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• Då gående korsar gatan i anslutning till 
stillastående buss kan detta innebära fara för 
gående. 

•  Hållplatsen är mycket svår att angöra med 
alla dörrar nära intill kantstödet. För att få en 
fullgod angöring erfordras större utrymme än 
vad figuren anger. 

•  Vid kort utfartssträcka och/eller smalt körfält 
finns risk att bussen kommer ut i motriktat 
körfält vid utkörning. 

•  Vid utfart med boggibuss kan bussens bakdel 
svepa in över plattformen. 

Hållplatstypen kan användas i tätortsmiljö som 
alternativ till klackhållplats. Hållplatstypen 
prioriterar inte bussens framkomlighet och bör 
därför inte användas på stomlinjenät.

Körbanehållplats 
Fördelar: 
• Enkelt utförande och låg kostnad för anlägg-

ning och drift. 

•  Lätt att flytta. 

•  Ofta god komfort för bussresenärer då dessa 
inte utsätts för någon sidoförskjutning eller 
bara liten sådan. 

•  Bussen kan ofta lätt angöra med alla dörrarna 
nära intill kantstenen förutsatt att det är fritt 
från parkerade bilar. 

• Ofta god framkomlighet för buss och kort 
hållplatsuppehåll. 

Nackdelar: 
• Vid bara ett körfält i vardera riktningen  

blockeras detta helt eller delvis. 

•  Då gående korsar gatan i anslutning till 
stillastående buss kan detta innebära fara för 
gående. 

•  Viss trafikfara i samband med omkörning av 
stillastående buss. 

•  I tätort måste gångbanan ibland användas som 
plattform. Då kan särskild plats för väder-
skydd och väntande bussresenärer saknas. 

Körbanehållplats kan användas i tätort och 
längs 2-fältsvägar på landsbygd där busstra-
fiken, biltrafiken och cykeltrafiken är av liten 
eller måttlig omfattning. Även på landsbygd bör 
hållplatstypen vara försedd med plattform för 
att passagerare ska kunna vänta tryggt och för 
bekväm på- och avstigning. Vid lågt nyttjande 
av hållplats på landsbygd kan kortare plattform 
anläggas. Långa stopptider kan motivera fick-
hållplats.

Vägrenshållplats 
Fördelar: 
•  Låg kostnad för anläggning och drift. 

•  God komfort för bussresenärer då dessa inte 
utsätts för någon sidoförskjutning eller bara 
liten sådan. 

•  Bussen kan ganska lätt angöra med alla 
dörrar na nära intill kantstödet. 

Nackdelar: 
• Då gående korsar gatan i anslutning till 

stillastående buss kan detta innebära fara för 
gående. 

•  Viss trafikfara i samband med omkörning 
av stillastående buss (gäller främst vid smal 
vägren). 

Vägrenshållplats kan användas främst på rela-
tivt lågtrafikerade 2-fältsvägar med liten buss-
trafik. Hållplatstypen bör alltid vara försedd 
med plattform för att passagerare ska kunna 
vänta tryggt och för bekväm på- och avstigning. 
Vid lågt nyttjande av hållplats på landsbygd kan 
kortare plattform anläggas. Långa stopptider 
kan motivera fickhållplats.
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Fickhållplats 
Fördelar: 
• Då bussen står vid hållplats blockeras inte 

annan trafik. 

•  Relativt god säkerhet och komfort för väntande 
bussresenärer i landsbygdsmiljö. 

Nackdelar: 
•  Obekvämt körsätt för att komma till plattform. 

Den dubbla sidoförskjutningen är särskilt 
obehaglig för passagerare som rest sig för att 
gå av. 

•  Kräver stort utrymme och en placering långt 
från korsning. 

•  Vid utfart med boggibuss kan bussens bakdel 
svepa in över plattformen. 

I tätort kan fickhållplats användas främst på 
huvudnätet när biltrafiken prioriteras och 
cykel trafiken är omfattande. 

Fickhållplats används på 2-fältsvägar på lands-
bygd. 

Vid fickhållplats på mötesfri landsväg är det en 
fördel om gående kan korsa vägen i två steg via 
spärrområde.

Sned fickhållplats 
Sned fickhållplats kan i första hand vara ett 
alternativ till fickhållplats. 

Fördelar: 
• Angöring sker lätt vilket möjliggör kantstöd 

högre än 17 cm. 

•  Gående som på ett olämpligt sätt korsar gatan 
vägen/gatan framför bussen, upptäcks lättare 
av den passerande trafiken. 

•  Enkelsidig förskjutning gör att obehaget för 
passagerare som rest sig för att stiga av be-
gränsas. 

Nackdelar: 
•  hållplatsdjupet blir stort och det krävs större 

uppmärksamhet av bussföraren vid utkörning.

Avskild hållplats 
Fördelar: 
• God säkerhet och komfort för väntande passa-

gerare. 

•  Ger skälig säkerhet och komfort också för 
barn i skolåldern. 

•  Inbromsning sker i huvudsak på infarten och 
acceleration i huvudsak på utfarten. 

Nackdelar: 
•  Planskild gång- och cykelförbindelse leder lätt 

till långa gångavstånd för bussresenärer, med 
risk för att dessa genar på ett trafikfarligt sätt. 

•  Ofta mycket hög kostnad. 

•  Stor sidoförskjutning i hög hastighet medför 
risk för bussresenärer som rest sig för att gå 
av. 
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Avskild hållplats behövs väljas på motorväg och 
mötesfri motortrafikled och kräver då planskild 
gång- och cykelförbindelse. 

Avskild hållplats kan med fördel också användas 
på mötesfri landsväg och på 2-fältsvägar där 
barn använder hållplatsen i stor utsträckning. 

Det krävs att planskild gång- och cykelväg i 
anslutning till avskild busshållplats utformas 
med stor omsorg. Gång- och cykelvägen, särskilt 
själva korsningen, ska vara attraktiv. Det ska 
inte vara lockande att gena över körbanan. Ofta 
erfordras att man kompletterar med staket. 

Även i tätort kan det finnas starka motiv för att 
anlägga avskild hållplats. 

Kapacitet 
Ett hållplatsläge räcker normalt inte om flera  
linjer trafikerar hållplatsen samtidigt som 
antalet bussar per timme överskrider 10. När 
bara en linje trafikerar hållplatsen går gränsen 
för dubbla hållplatslägen vid cirka 15 bussar per 
timme. 

Busstrafiken ingår i ett nät av trafikering. Att 
kunna komma lätt in och ut från hållplatsläget 
utan alltför stora sidorörelser ger god fram-
komlighet för busstrafiken och en god komfort 
för resenärerna. Bussfickor i stadsmiljö bör 
undvikas för att inte bussen ska förlora tid och 
komfort. Fordonstrafiken som löper i samma 
riktning som busstrafiken påverkas av bussens 
stopp vid hållplats. Ibland är avsikten att dämpa 
fordonstrafikens framkomlighet, då används 
stopphållplatser, ibland vill man öka fordons-
trafikens framkomlighet och då används andra 
lösningar. 

Dubbla stopphållplatser bör inte anläggas om 
den dimensionerande timtrafiken överstiger 
800 fordon/timme.

Val av hållplatstyp med hänsyn till 
referenshastighet 
På gata med VR30 bör dubbel stopphållplats 
(timglashållplats), enkel stopphållplats, klack-
hållplats eller körbanehållplats användas. 
Glugghållplats ger ofta dåliga förutsättningar 

för busstrafik och bör därför undvikas. Särskilt 
dubbel men också enkel stopphållplats ger god 
trafiksäkerhet för gående och cyklande som 
korsar gatan i anslutning till hållplatsen. För att 
säkra högst 30 km/tim vid hållplatserna blir det 
ofta nödvändigt med hastighetssäkrande åtgärd. 
En åtgärd med god effekt är vägkudde. 

På gata med VR40 bör dubbel stopphållplats, 
enkel stopphållplats, klackhållplats, eller 
körbanehållplats användas. Glugghållplats ger 
ofta dåliga förutsättningar för busstrafik och 
bör därför undvikas. Fickhållplats bör undvikas 
men kan bli nödvändigt med hänsyn till kapa-
citetsskäl för bilarna. Bussresenärer och andra 
gående korsar ofta dessa gator. De bör därför 
säkras för VR30 vid hållplats. Såväl dubbel som 
enkel stopphållplats ger god trafiksäkerhet för 
gående och cyklande som korsar gatan i anslut-
ning till busshållplatsen. På trafikled med VR60, 
VR80 och VR 100 bör avskild hållplats eller 
fickhållplats användas. 

Cykeltrafik förbi hållplats 
Där separat GC-förbindelse anordnats behöver 
inte cykeltrafiken påverka val av hållplatstyp. 
När cykelbana saknas på gata och dubbel stopp-
hållplats, enkel stopphållplats eller klackhåll-
plats övervägs, kan särskild studie fordras av 
hur cykeltrafiken ska hanteras. 

Om cykelbana finns på gata ska den om möjligt 
dras bakom väderskyddet. I de fall cykelbanan 
måste dras mellan väderskyddet och bussen bör 
åtgärder vidtas som främjar ett gott samspel 
mellan bussresenärer och cyklister. Åtgärderna 
bör vara av sådant slag att cyklisterna uppmärk-
sammas på bussresenärerna samt att det bidrar 
till att cyklisterna får en lägre fart. En konkret 
åtgärder kan vara att smalna av cykelbanan i 
höjd med håll-platsen. Cykelbanans avsmalning 
bör utföras så att avstigande resenärer får mer 
plats. En annan konkret åtgärd kan vara att göra 
gångbanan i ett material som associerar till 
gående, i första hand ljusgrå plattor, och cykel-
banan i ett material som associerar till cyklande, 
i första hand rödbrun asfalt. 

På gata med VR30 finns eller eftersträvas låg 
fart och ett gott samspel mellan bilist och cyk list. 
Normalt färdas därför cyklisterna i körbanan. 
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Det innebär att när buss står vid hållplats måste 
cyklisterna antingen vänta bakom stillastående 
buss eller passera utanför. Där gång- och cykel-
förbindelse korsar 30-gata kan dubbel stopp-
hållplats med vägkudde eller platågupp vara 
en effektiv åtgärd för att hastighetssäkra där 
behovet är särskilt stort. 

Placering av hållplats 
Hållplatser placeras på raksträcka, normalt 
efter gatukorsning, väganslutning eller över-
gångsställe. Undantag från detta görs vid kollek-
tivtrafikkörfält i gatumitt och vid bussgator. 
Hållplatser och reserverade körfält i gatumitt är 
ofta den bästa utformningen för att skapa god 
framkomlighet med minimal risk för störningar.

När buss eller spårväg trafikerar över torg 
kan hållplatserna istället placeras före torget. 
Vid placering tas hänsyn till siktförhållanden, 
utrymmeskrav och lutningar. Lutningar bör 

framförallt beaktas för att undvika problem 
med halka vid vinterväglag eller lövfällning. Vid 
hållplatsen bör det finnas tillräckligt utrymme  
dels för väntande passagerare och dels för pas-
serande gångtrafikanter. Dessutom bör det finnas 
utrymme för väderskydd. Erfarenheten visar 
att passagerarströmmarna ofta under skattas. 
Trånga plattformar skapar irritation och är även 
en säkerhetsrisk. Dessutom tar på- och avstig-
ning längre tid om det uppstår trängsel. Det är 
därför lämpligt att dimensionera för en större 
trafikantmängd än vad som ursprungligen kan 
förutses. Det gäller hållplatsens storlek i såväl 
bredd som längd. En viktig punkt är avståndet 
mellan plattformskant och eventuellt väder-
skydd. Är detta litet och passagerarbelastningen 
hög skapas oundvikligen trängsel. 

Fördel och nackdel med alternativa hållplats-
lägen längs en gata i tätort framgår av tabell 48.

Tabell 48: För- och nackdelar med placering av hållplatser längs en gata

Hållplatsläge Fördel Nackdel
Efter korsning Kort avstånd mellan avstigningsdörr 

och gångpassage. Minimerar sikt-
problem för korsande trafik.

Minimerar konflikter mellan buss och 
högersvängande trafik.

Underlättar bussprioritering i trafik-
signal.

Kan medföra att korsningen blockeras.

På sträcka Minimerar siktproblem för såväl  
fordon som korsande gående.
Enklare och tydligare hållplatsmiljö.

Kan medföra längre gångavstånd.
Kan lätt medföra korsande gående på sträcka.
Normalt minskat utrymme för kantstensparkering 
(gäller ej klackhållplats).

Före korsning Kort avstånd mellan påstigningsdörr 
och gångpassage.

Ger konflikter med högersvängande trafik.
Kan orsaka siktproblem.
Kan orsaka fördröjning och stress vid avgång för att 
hinna passera vid grönt.
Svårt för bussen att göra vänstersväng.
Ökad trafiksäkerhetsrisk att ha gångpassage framför 
bussen.
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Figur 343: Fickhållplats med och utan ”bulle”.

Fickhållplats efter korsning kan placeras på 
skilda sätt. Fördelarna med ”bulle” är att den 
styr den högersvängande trafiken förbi hållplat-
sen, ger bättre optisk ledning för genomgående 
trafik, medför kortare gångpassage samt bättre 
förutsättningar vid signalreglering och GC- 
separering. En nackdel är att större utrymme 
krävs. En utformning utan ”bulle” medför att 
angöringen blir bekvämare för passagerare och 
förare. 

Där barn i yngre åldrar använder hållplatsen i 
stor omfattning bör hållplatsen ligga skild från 
körbanan. Hållplats som används för att reglera 
avgångstid bör alltid vara skild från körbanan.
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Trafikregler 
Det är väghållaren som beslutar om placeringen 
av en busshållplats och svarar för uppsättningen 
av vägmärken. Det krävs ingen lokal trafikföre
skrift för att anlägga en busshållplats. Det är 
tillåtet att placera en busshållplats i eller nära 
en vägkorsning trots det generella förbudet att 
stanna och parkera i korsningen eller inom tio 
meter från korsande körbanas närmaste ytter
kant. För detta krävs dock beslut genom en 
lokal trafikföreskrift. 

Enligt trafikförordningen gäller att där den 
högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim eller 
lägre, ska förare som närmar sig en buss vars 
förare ger tecken för att starta från en buss

hållplats sakta ner och ge bussen möjlighet 
att lämna busshållplatsen. För att ge förarna 
förutsättningar att kunna följa bestämmelsen 
ska därför hänsyn tas till detta vid placering 
och utformning av en busshållplats. 

I trafikförordningen finns en bestämmelse 
som innebär att fordon inte får parkeras eller 
stannas så att trafiken onödigtvis hindras eller 
störs. Busshållplatser som utformas så att bussar 
som stannar vid hållplatsen hindrar andra 
fordon att passera bör därför endast användas 
där bussarna stannar för att ta upp väntande 
passagerare. Om en förare av en buss stannar 
av andra skäl riskerar föraren straff för att ha 
brutit mot bestämmelsen i trafikförordningen.
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Detaljutformning 
Nedan redovisas rekommenderad utformning 
av hållplatsen med tillhörande utrustning. 

För stöd vid detaljutformning av hållplatser se 
VGU Krav och Råd kapitel 11. 

Busstyp och hållplats 
I tätort bör plattformens längd utformas för 
ledbuss (18 meter). Detta gäller endast som 
vägledning när god kunskap om trafikerande 
och framtida busstyper saknas. 

Väderskyddet 
Väderskyddets storlek, utformning och läge 
ska avgöras i samråd med kollektivtrafikmyn
digheten. I samband därmed bör även behovet 
av cykelställ, belysning, vegetation och dylikt 
under sökas. Det bör också i projekterings
skedet klargöras, och vid behov avtalas om, 
vem/vilka som ska anlägga, bekosta och under
hålla hållplatsen och det som hör till, till exem
pel plattform, väderskydd, hållplatsutrustning, 
anslutande gångväg med mera. 

Hållplatsstolpe 
Hållplatsstolpen ska placeras i höjd med 
bussens front. För att möjliggöra en effektiv 
vinterväghållning bör hållplatsskylten placeras 
på väderskyddet förutsatt att taktila plattor, 
kontrasterande i ljushet, markerar påstignings
platsen. Där väderskydd saknas placeras håll
platsstolpen i plattformens bakkant förutsatt att 
den blir väl synlig för passagerare och ankom
mande buss. Hållplatsstolpen kan också place
ras på plattformen, men då minst 0,6 meter 
innanför kantstödet. 

Räcken 
Skolskjutshållplatser kan vara i extra behov av 
räcken längs bussen som möjliggör en säker 
bussangöring. Skilda busstyper kan angöra 
hållplatsen varför generella mått på räckets 
längd och öppningar inte kan anges.  

Belysning 
En god belysning av hållplatsområdet är viktigt 
med hänsyn till trygghet och möjligheten att 
kunna ta del av information på hållplatsen. 

Gestaltning 
En väntande busspassagerare på hållplats 
lägger märke till detaljer i en helt annan ut
sträckning än då hon färdas snabbt. Det är 
därför viktigt med utförande och finish av god 
kvalitet. Ett stöd för att gestalta hållplatser så 
att helheten upplevs som trivsam och trygg, är 
att använda lokala profilprogram. När profil
program utarbetas kan det till exempel vara 
lämpligt att särskilja skolskjutshållplatser, stora 
och små hållplatser och hållplatser i tätort och 
på landsbygd. 

Bilparkering 
Där hållplatsens placering och turutbudet 
förväntas medföra byte från bil till buss kan 
behov av bilparkering finnas (infartsparkering/ 
pendelparkering). Pplatserna kan eventuellt 
förses med motorvärmare, där bedömningen 
görs i samråd med kollektivtrafikmyndigheten. 
Erforderligt antal platser ska vara anpassade för 
personer med funktionsnedsättning. 

Cykelparkering 
Behovet av cykelparkering bör bedömas för 
varje hållplats. Cykelparkeringsutrymme kan 
då behöva skapas i anslutning till plattformen. 
Behovet är normalt störst vid skolskjutshåll
platser och där pendeltrafik förekommer. 
Utrymme för låst cykelparkering kan också 
erfordras.

Läs mer
Kol-TRAST (Sveriges Kommuner och Landsting, Trafikverket 
2012) beskriver utformning av hållplatser.
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Parkering och angöring för bil 
Inom tättbebyggt område beslutar kommunen 
om föreskrifter som rör parkering på allmänna 
vägar. 

För allmänna vägar utom tättbebyggt område 
där staten, genom Trafikverket, är väghållare 
beslutar länsstyrelsen om Lokala Trafikföre-
skrifter för exempelvis parkering. Om kom-
munen är väghållare för en allmän väg utom 
tättbebyggt område beslutar kommunen om 
parkeringsregler. 

I en detaljplan får kommunen ställa krav på 
utrymmen för, placering och utformning av 
parkering samt att viss mark eller vissa bygg-
nader inte får användas för parkering (PBL, 
4 kap. 13 §). Planlagstiftningen omfattar såväl 
parkering på allmän plats som parkering inom 
kvartersmark. 

Det är enbart i samband med planläggning som 
kommunen har möjlighet att påverka parkering 
på privat kvartersmark. I befintlig bebyggelse 
kan kommunen arbeta med parkeringsregle-
ring på allmän plats och på kommunalt ägda 
fastigheter. Enligt plan och bygglagen ansvarar 
fastighetsägaren för att anordna parkering inom 
fastigheten eller i dess närhet. Kommunen har 
däremot det övergripande ansvaret för att i 
detaljplan ange placering och utformning av 
parkering eller att viss mark inte får användas 
för parkering. 

Parkering för såväl boende, rörelsehindrade, 
verksamheter, besökare och bilpoolsbilar bör 
lösas på kvartersmark i nya exploaterings-
projekt. Parkering på gatumark bör i första 
hand prioriteras för korttidsärenden samt för 
besökare och kan tid- eller avgiftsregleras för 
att skapa omsättning.
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Angöring, det vill säga korta stopp för att 
möjlig göra på- och avstigning eller lastning och 
lossning, är ofta nödvändigt där det finns entréer.  
Enligt Boverkets byggregler ska en plats för 
angöring och parkeringsplats för rörelsehindrade 
ska ordnas inom 25 meters gångavstånd från 
en tillgänglig och användbar entré till publika 
lokaler, arbetsplatser och bostadshus. 

På huvudgator bör ytor för angöring och parke-
ring minimeras för att prioritera yta för gång-, 
cykel- och motortrafikens framkomlighet. 
Möjligheten till angöring från tvärgata eller 
kvarters mark bör undersökas för att kunna 
prioritera andra funktioner på huvudgatan. 
Enkelsidig parkering på lokalgator kan ge bättre 
åtkomst till fastigheterna än dubbelsidig då 
parkeringsförbud på ena sidan kan medge viss 
angöring. 

Det är viktigt att det finns genomtänkta leve-
ranslösningar på kvartersmark för verksamhe-
ter med stora godsvolymer. Behovet av last-
platser är viktigt att säkerställa, särskilt för den 
tunga trafiken.

Boverket, BFS 2011:5, ALM 2
Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
med särskilt tillstånd
16§ Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
med särskilt tillstånd ska utformas så att 
de blir användbara för personer med ned-
satt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Markbeläggningen på sådana parkerings-
platser ska vara fast, jämn och halkfri. Där 
parkeringsplatser för rörelsehindrade med 
särskilt tillstånd finns ska minst en plats 
utformas så att den medger att rullstolen, 
med ramp eller lift, tas in från sidan av ett 
fordon.

Allmänt råd
Parkeringsplatser för rörelsehindrade 
med särskilt tillstånd bär anordnas vid 
viktiga målpunkter, som till exempel par-
ker, fritidsområden, campingplatser och 
friluftsbad. Lutningen i längs- eller sidled 
bör inte vara större än vad som krävs för 
vattenavrinningen och bör inte överstiga 
1:50. Breddmåttet på en parkeringsplats 
som ska medge att rullstolen tas in från 
sidan bör vara 5,0 meter. Breddmåttet 
kan minskas om gångytan bredvid kan tas 
i anspråk eller om parkeringsplatser för 
rörelsehindrade finns bredvid varandra.

Läs mer
Parkeringshandbok (SKL 2017) omfattar regleringsfrågor för 
parkering GCM-handboken (2010) beskriver utformning av  
cykelparkering.
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Parkerings- och stoppförbudsreglering kan  
användas i kombination med tidsreglering för 
att styra och möjliggöra leveranser till vissa 
tider. Det behöver dock beaktas att det vid par-
keringsförbud ändå är tillåtet med lastning och 
lossning, på- och avstigning samt parkering med 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade eller 
nyttotrafik. 

Normallängd för lastplatser varierar mellan 12 
till 18 meter beroende på typ av leveranser och 
lastplatsens placering. 

Möbleringszon 
I möbleringszonen placeras gatans möbler och 
teknisk utrustning, såsom soffor och cykelpar-
kering. Möbleringszonen kan även användas för 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Det kan 
göras antingen genom trädplantering där dag-
vatten leds ned till växtbädden, växtplantering 
kring träd eller med en friliggande växtbädd 
innehållande lägre växtarter. Det är önskvärt 
att allt vatten från gatan leds till dessa där så är 
möjligt. 

Hållbar dagvattenhantering i stadsmiljön efter-
strävas av flera skäl; för vattenkvalitetsförbätt-
ring, för grundvattenåterföring, för flödesutjäm-
ning samtidigt som det bildar ekosystemtjänster 
och klimatpositiva effekter. Vid planering av  
gaturummet behöver dagvattenfrågan hanteras 
i ett tidigt skede. Dagvatten från gaturummet 
bör aktivt ledas till och nyttjas i växtbäddar 
alternativt andra former av hållbara dagvatten-
anläggningar. Trädplantering med växtbäddar 
utgör en viktig del av gatans dagvattenhantering. 

Trädens placering i gaturummet är betydelse-
full och får avgöras från fall till fall. Vid större 
gång- och cykelflöden är det normalt att före-
dra om möbleringszonen med träd utförs som 
separering mellan gående och cyklister. För att 
kunna använda trädarter med större trädkronor 
behöver träden placeras längre ut från fasad. Ett 
brett gaturum får då också bättre proportioner. 
Träd behöver även samplaneras med belysning. 

En gata kräver ofta ett stort antal gatumöbler. 
Det rör sig om utrustning som hör samman  
med trafikfunktioner såsom trafiksignaler 
och vägmärken, men även möbler som soffor, 
skräp korgar, reklamskyltar, cykelställ, elskåp  
et cetera. Gatumöblering kan även vara tillfällig 
såsom försäljningsplatser och uteserveringar 
eller permanent som till exempel återvinnings-
stationer. 

Det är av stor betydelse hur gatumöblerna 
utformas och placeras. Huvudsakligen bör de 
samordnas och lokaliseras till gatans möblerings-
zon som bör ha en bredd om minst 2,0 meter. 
Tydlighet och konsekvens i utformningen är 
viktigt. Möjlig placering av soffor, skräpkorgar 
och så vidare anpassas till gaturummets mått 
och innehåll i sin helhet. Vid val av utrustning 
bör hänsyn tas till gatans karaktär, exempelvis 
historiska, estetiska och funktionella värden. 

Det rekommenderas att använda samma typ av 
utrustning med samma kulörer längs en hel gata 
för ett sammanhållet intryck. Uteserveringar  
bör vara avgränsade och placeras direkt på 
gångbanan utan onödiga uppbyggnader för att 
klara kommunens krav på bra tillgänglighet. De 
får inte hindra framkomligheten för gående. 

Utrustning som inte är kommunens ansvar, det 
vill säga utrustning som har andra huvudmän, 
regleras med gatuupplåtelser. Det kan gälla till 
exempel buntlådor, brevlådor, skyltar et cetera. 
Reglering med upplåtelser används även för 
torgplatser, tillfälliga evenemang, kiosker och 
uteserveringar. Upplåtelsen kan variera tids-
mässigt, till exempel gälla säsongsvis eller året 
runt.

Tydlighet och konsekvens i utformningen är 
viktigt. Möjlig placering av soffor, skräpkorgar 
och så Offentliga toaletter samt väderskydd be-
traktas som byggnader och kräver därför i vissa 
fall bygg- och rivningslov. 
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Gatubelysning 
Grundprincipen är att gator inom tätort alltid 
bör förses med belysning. På glest trafikerade 
gator i mindre tätorter kan det dock vara befogat  
att avstå från att installera belysning. Belys-
ningens grundläggande funktion är att göra 
trafikmiljön säker och trygg att vistas i, men 
inom tätort bör även estetiska aspekter vägas in. 
Ett väl genomtänkt val av belysning kan bidra 
till att förstärka platsens karakteristik, skapa en 
trivsam atmosfär och öka trygghetskänslan. Vid 
projektering bör därför belysningens inver-
kan på helhetsupplevelsen av platsen beaktas. 

Särskild hänsyn bör tas i känsliga miljöer, till 
exempel vid unika byggnader eller fasader, vid 
förekomst av speciell utsmyckning eller i kultur-
historiska miljöer. 

Vilken belysningsklass som ska användas i tät-
ort avgörs av trafikmiljöns svårighetsgrad, som 
bland annat beror på antalet oskyddade trafi-
kanter, skyltad hastighet med mera. Läs mer i 
VGU Krav och Råd.

Läs mer
Gata Stockholm (Stockholms stad 2019) visar exempel på hur 
gatans möbleringszon kan utformas.
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Drift & underhåll 
Drift- och underhållsaspekter behöver få stort 
utrymme i planeringen. Det som planeras måste 
gå att sköta på ett effektivt sätt. Arbetsmiljö-
reglers krav på beslut om omledning vid olika 
slag av underhållsåtgärder behöver beaktas. 

Ovårdade miljöer ökar vandalisering och 
otrygghet och bristande halkbekämpning kan 
få stora konsekvenser för gåendes och cyklis-
ters säkerhet. För personer med rörelsehinder 
innebär ojämna ytor en ökad risk för att falla. 
Bristande snöröjning försvårar framkomligheten. 
En god skötsel ger en positiv upplevelse. 

Singelolycka är den vanligaste typen av olyckor 
bland oskyddade trafikanter. Bland fotgängare 
är fall pga. ojämnheter i beläggning, halka eller 

vid trottoarkant vanligast. Det vanligaste för  
cyklister och mopedister är olycka vid halt väg-
lag på grund av is, snö, regn, blöta löv eller sladd 
i grus. Utformningen bör avvägas så att rimliga 
villkor för drift och underhållsverksamheten 
uppfylls. Maskinparken bör anpassas i lika hög 
grad som utformningen av gaturummet. 

Hårdgjorda ytor har en snabb avrinning sam-
tidigt som framtida klimat förväntas leda till 
häftigare regnskurar. Beräkningar med klimat-
modeller visar att ett skyfall kommer att ge 
20–30 procent mer regn vid nästa sekelskifte. 
Höjdsättning, avrinning och omhändertagande 
av vatten samt fördröjning av avrinning genom 
icke hårdgjorda ytor behövs.
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Stödjande kunskap
VGU-guiden
Vägars och gators utformning
I Vägars och Gators Utformning (VGU) beskrivs krav 
och råd för utformning av den färdiga väg- eller gatu-
anläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd 
för hur VGU ska tillämpas då väg- och gaturum ska 
formas. De trafiktekniska kraven ska fogas samman 
till en lösning där målen formuleras för vägrummets 
samlade funktion och en medveten avvägning görs 
mellan olika kvaliteter. Därför har en sammanhållen 

statlig och kommunal VGU-guide tagits fram, som är 
uppdelad i två delar – en om utformningsprocessen 
och en med stödjande kunskap. Denna del ger stödjande 
kunskap.

VGU-guiden är framtagen av Trafikverket i samverkan 
med Sveriges Kommuner och Regioner.
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