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Förord 
Trafikverket har i samråd med alla berörda parter gjort en överenskommelse om hur 
arbetsmiljöproblem för bussförare ska hanteras. I de avsiktsförklaringar som alla parter gjort 
nämns att kontroller av gupp ska göras med rätskivemetoden eller annan tillförlitlig metod. 
Trafikverket har genom pilotstudier funnit att rätskivemetoden bör bytas ut mot 
klossmetoden som ger ett mer entydigt och tillförlitligt resultat. Klossmetoden och dess 
gränsvärden är dessutom väl avvägda även för personbilstrafiken. Trafikverket kommer 
därför att använda klossmetoden vid kontroll av platå− och cirkelgupp. I denna publikation 
redovisas pilotstudier, klossmetoden och förslag. 

Trafikverket kommer som en konsekvens av detta att föreslå att berörda parter enas om en 
revidering av publikation 2010:052, Bussar och gupp. Vidare kommer Trafikverket att föreslå 
SKL, Sveriges kommuner och landsting, att rekommendera kommunerna att använda 
klossmetoden vid kontroll av platå− och cirkelgupp som kan vara för kraftiga, skadade eller 
deformerade. 
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Sammanfattning 
Rätskivemetoden eller annan tillförlitlig metod ska, enligt publikation 2010:052 Bussar och 
gupp, användas för att identifiera vilka gupp som behöver åtgärdas. Vid de pilotstudier som 
gjorts fann Trafikverket att arbetet kan utföras bättre med en ny metod som kom att kallas 
klossmetoden. Mätningsförfarandet blir enklare och resultatet blir lättolkat, mer entydigt och 
tillförlitligt. Eftersom den dessutom är billigare att använda bör rätskivemetoden ersättas 
med klossmetoden. Klossmetoden bör användas på alla platå− och cirkelgupp som kan vara 
för kraftiga, skadade eller deformerade, på såväl statligt som kommunalt 
väghållningsområde.  

Uppdraget 
Uppdraget från Trafikverket, Samhälle, Splk är att med hjälp av pilotstudier testa hur väl 
rätskivemetoden fungerar för att bedöma farthinder i form av gupp. Studier ska göras i tre 
områden (Hälsingland, Karlstad och Borlänge) och omfatta gupp med både statliga och 
kommunala väghållare. För varje område ska urvalet av gupp, resultat och analys redovisas. 
Utifrån de tre pilotstudierna ska kostnadsbedömningar av kontrollförfarandet med mera 
redovisas i en sammanfattande analys. Det som framkommit i pilotstudierna och föranleder 
förändringar eller åtgärder ska redovisas i form av förslag. 

Uppdraget ska utföras under hösten 2012 och vara avslutat före årsskiftet. 

Bakgrund 
Efter påpekande från Arbetsmiljöverket om att gupp är ett arbetsmiljöproblem för bussförare 
har Trafikverket tillsammans med andra parter tagit fram publikationen 2010:052, Bussar 
och gupp. Den hanterar mål, avsiktsförklaringar, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och andra 
fakta och förslag. En avsikt är att både Trafikverket och kommuner ska använda den 
beskrivna rätskivemetoden (utförs med hjälp av digital lutningsmätare och rätskiva), eller 
annan tillförlitlig mätmetod, för att identifiera vilka gupp som behöver åtgärdas. Detta är ett 
omfattande arbete som behöver kvalitetssäkras och förberedas noga för att undvika onödigt 
arbete. 
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Rätskivemetoden har testats som ett FUD-uppdrag (diarienummer AL90A 2009:34784) av 
Ramböll RST. Syftet var att bedöma rätskivemetodens riktighet som kontrollmetod för gupp 
jämfört med den påverkan som bussförare utsätts för när en buss kör över gupp. Slutsatsen 
blev att rätskivemetoden bör kunna användas som en god indikation på om platågupp och 
cirkelgupp kan ge ett Sed,300-värde utöver tillåtna gränsvärden. 

I Trafikverkets ”Standardbeskrivning för grundpaket drift”, SBD finns under 82.531 beskrivet 
hur driftentreprenörer ska hantera befintliga gupp. 

Gupp inom Trafikverkets väghållningsområde 
Alla Trafikverkets regioner har blivit uppmanade att lämna uppgifter på antalet gupp, grovt 
uppdelade på driftområden, kommuner eller liknande. Av svaren framgår att region syd har 
131 gupp, region väst 194 och region mitt 81 gupp. Övriga regioner har inte svarat. Vi gör 
bedömningen att det finns cirka 700 gupp inom Trafikverkets väghållningsområde.    
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Pilotstudie i Hälsingland 

Val av gupp 
Enligt uppgift från Göran Eriksson, UHom finns i region Mitt 81 trafikverksgupp varav 37 i 
Gävleborgs län. Rätskivemetoden testades på nästan alla gupp inom Bollnäs och Edsbyns 
driftområden tillsammans med Hans Wennberg som har driftansvaret. Det blev 4 vägkuddar, 
10 platågupp och 3 cirkelgupp.  

Resultat av kontrollerna 
Arbetet i fält utfördes 11-12/9 2012. Guppen kontrollerades med rätskivemetoden. Överfarter 
gjordes med personbil i olika hastigheter för en subjektiv bedömning. 30 km/t var en vanlig 
rekommenderad hastighetsgräns. Många av guppen hade bortsliten schackrutemålning. 

Vägkuddarna var av varierande kvalitet. De två som var byggda av smågatsten och asfalt var 
skadade och deformerade men ”godkända”. De bör tas bort om/när korsningen byggs om till 
cirkulationsplats. Intill de två som var fabriksfabricerade fanns stora beläggningsskador, men 
även dessa blev ”godkända” enligt rätskivemetoden. 

      

De 10 platåguppen var oftast uppbyggda med asfalt eller smågatsten i ramperna och plattor 
på platån. 5 av dessa var ”godkända”. 5 var ”underkända” på grund av för kraftiga lutningar, 
ojämnheter eller sättningar.  

Av de 3 cirkelguppen bör ett eller två åtgärdas på grund av lokala sättningar. 

      

Generellt gäller att guppen med smågatsten fått ojämna sättningar. Även rännstensbrunnar 
intill ramp hade i flera fall gett upphov till extra stora sättningar. 
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Rätskivemetoden fungerade bra som mätmetod men var något missvisande vid två korta 
cirkelgupp. Trots att de nästan var godkända begränsades hastigheten till klart under 30 
km/t. 

Kartbilder, fotografier och protokoll med förslag till åtgärder finns redovisade i PM 
”Pilotprojekt i Hälsingland – kartbilder, fotografier och protokoll”. Protokollsnoteringarna i 
PM:et är ”renskrivna” på reviderat protokoll. 

Analys 
Rätskivemetoden fungerade bra men kan vara något missvisande vid cirkelgupp. 

Vid mätningsarbetet framkom att protokollen bör kompletteras för notering av fotografier 
och högsta tillåten hastighet. Kommentarsdelen bör ges mer utrymme (för att notera 
ojämnheter, beläggning, varningsskyltning, pållare, målning, spårbildning mm). Det är 
lämpligt att göra den subjektiva bedömningen med hjälp av egna överfarter i t.ex. 20 
och/eller 30 km/t.  
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Pilotstudie i Karlstad 

Val av gupp 
Istället för att välja gupp på trafikverkets vägnät i Värmland (endast 13 vitt åtskilda gupp) 
valdes att i samarbete med kommunen testa rätskivemetoden i Karlstads tätort. 
Trafikingenjören i Karlstad valde ut de större gupp som skulle vara lämpliga att testa. Det 
blev ett 10-tal varav 7 kontrollerades. Man har i Karlstad varit återhållsam med att bygga 
gupp. Av de gupp som byggts är de flesta platågupp med storgatsten eller asfalt i ramperna. 
Storgatstenen har ofta lagts med konvexa ramper. Det finns också flera flacka gupp som 
bildar upphöjda korsningar. 

Resultat av kontrollerna 
Arbetet i fält utfördes 26-27/9 2012. Guppen kontrollerades med rätskivemetoden och i 
slutskedet också med hjälp av rätskiva och klossar. Alla 7 gupp som kontrollerades var 
platågupp med mer eller mindre konvexa ramper som var belagda med storgatsten. 
Överfarter gjordes med personbil i olika hastigheter för en subjektiv bedömning. 

      

Vid mätningsarbetet framkom att det var svårt att mäta dessa gupp. Valet blev att mäta 
guppen som både platå− och cirkelgupp, och subjektivt avgöra vad som var mest ”rätt”. Det 
blev komplicerat och kändes ganska osäkert. Lättast att få tillförlitliga resultat blev det när de 
mättes som cirkelgupp. Det framkom dock att mätmetoden ”accepterade” något för tvära 
lutningar i den nedre delen av rampen. 

En idé växte fram. På 4 gupp testades därför en helt ny metod som senare kom att kallas 
klossmetoden. Den innebar att med hjälp av rätskiva och klossar mättes glappet vid 
körbana/ramp. 
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Mätningarna med klossmetoden jämfördes med mätningarna som utförts med 
rätskivemetoden. Klossmetoden såg ut att kunna ge ett mer rättvisande resultat. Den visade 
sig dessutom vara enklare och fullt användbar. 

Av de 7 guppen som kontrollerades blev 5 ”underkända” oberoende av metod. Det berodde på 
kraftiga sättningar och mycket tvära lutningar i nedre delen av ramperna. Inget av dessa 
gupp ”tillät” hastigheten 30 km/t i bägge riktningar med personbil. 

Kartbilder, fotografier och protokoll med förslag till åtgärder finns redovisade i PM 
”Pilotprojekt i Karlstad – kartbilder, fotografier och protokoll”. Protokollsnoteringarna i 
PM:et är ”renskrivna” på reviderat protokoll. 

Analys 
Rätskivemetoden visade sig vara svår att använda på många av guppen i Karlstad. Det var 
svårt att avgöra om guppen skulle mätas som platågupp eller som cirkelgupp. Vid mätning 
som cirkelgupp ”accepterades” något för tvära lutningar i nedre delen av rampen.  

Klossmetoden var utan tvekan enklare och borde kunna ge ett entydigt och tillförlitligt 
resultat. Klossmetoden bör testas och kalibreras bland annat med hjälp av de gupp i Borlänge 
som tidigare har mätts med rätskivemetoden. 
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Pilotstudie i Borlänge 

Val av gupp 
I syfte att i detalj utforma och beskriva rätskivemetoden i publikationen 2010:052 Bussar 
och gupp, bilaga 3, valdes år 2009 ut 8 gupp i Borlänge. Guppen låg både inom kommunens 
och trafikverkets väghållningsområde. I pilotstudien valdes nu att använda klossmetoden för 
att kontrollera både de 8 gupp som 2009 mättes med rätskivemetoden och två nya gupp.  

Resultat av kontrollerna 
Klossmetoden utreddes liksom hur stort tillåtet glapp bör vara med hänsyn till guppets längd 
och rampernas utformning. Resultatet redovisas under Klossmetoden.  

Arbetet i fält utfördes 16 och 19/10 2012. Guppen kontrollerades med klossmetoden. Två av 
de gupp som kontrollerades 2009 hade åtgärdats vid omasfaltering (gupp 3 och 4). Totalt 
kontrollerades nu 8 gupp (3 platågupp och 5 cirkelgupp). Överfarter gjordes med personbil i 
olika hastigheter för en subjektiv bedömning. De hastighetsangivelser som finns i bilagan är 
något felaktiga. (Vid kontroll har det visat sig att 30 km/t enligt bilen är 27 km/t). När bilen 
visar 20 km/t är den verkliga hastigheten 18 km/t. 

Två av platåguppen blev klart ”godkända” (gupp 1 och 9) medan ett blev knappt ”underkänt” 
(gupp 2). Även enligt rätskivemetoden (2009) blev gupp 2 knappt underkänt och kan sägas 
representera ett gränsfall. 

       

Alla 5 cirkelgupp blev ”underkända” (misstänkt kraftiga gupp hade valts ut). Två (gupp 5 och 
6) främst till följd av skador på guppet. Två andra (gupp 7 och 8) till följd av tvära lutningar i 
kombination med att de är höga. Ett cirkelgupp (gupp 10) blev knappt underkänt och kan 
sägas representera ett gränsfall. Inget av dessa cirkelgupp ”tillät” hastigheten 30 km/t i bägge 
riktningar med personbil. 
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Av jämförelse mellan metoderna bekräftades att mätning som cirkelgupp enligt 
rätskivemetoden ”accepterar” något för tvära lutningar i nedre delen av rampen. Vidare fick 
vi bekräftat att modifiering av gupp (övergångskurva mellan guppet och vägbanan) är 
effektivt för att mildra tvära gupp och därmed få dem ”godkända”.  

Kartbilder, fotografier och protokoll med förslag till åtgärder finns redovisade i PM 
”Pilotprojekt i Borlänge – kartbilder, fotografier och protokoll”. Protokollsnoteringarna i 
PM:et är ”renskrivna” på reviderat protokoll. 

Analys  
Klossmetoden innebär att det bara är glappet som mäts (inga lutningar). Att konvexa ramper 
planar ut i övre delen påverkar hur stort glappet blir. Därför ska tillåtet glapp för gupp med 
konvexa ramper vara lägre än tillåtet glapp för gupp med raka ramper. Även guppets längd 
har betydelse för hur stort tillåtet glapp bör vara. Långa gupp, eller gupp med bara upp- eller 
nedfartsramp, bör ha något kraftigare lutning för att samma låga hastighet ska erhållas vid 
överfart. Efter tester, teoretiska beräkningar och jämförelser fann vi att de mått på tillåtet 
glapp som anges under Klossmetoden bör gälla. 

Klossmetoden visade sig vara mycket enkel att använda och gav ett tillförlitligt resultat.  

Provkörning över ojämnheter (skador) visade att 2 cm-måttet i klossmetoden är väl valt och 
att dessa oönskade ojämnheter alltid bör åtgärdas oberoende av glappets storlek. Ojämnheter 
(skador) före och efter guppet påverkar effekten av guppet om det ligger inom 2-
metersområdet. 
 

Klossmetoden håller måttet och bör av flera skäl ersätta rätskivemetoden. 
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Klossmetoden 
Klossmetoden har visat sig fullt användbar för platågupp och cirkelgupp med cirka 10 cm 
höjd – och dessutom för varianter och hybrider av dessa gupp. Efter tester, teoretiska 
beräkningar och kalibrering har vi närmare utformat klossmetoden. En 2,0 meter lång 
rätskiva ska användas för att mäta glappet vid körbana/ramp. Av tabellen nedan framgår 
tillåtet glapp när guppets totala längd och rampernas utformning beaktats. Inom parentes 
anges teoretiskt den resulterande lutningen. 

 Guppets totala längd 

 < 5,0 m 5,0 – 10,0 m > 10,0 m 

Rak ramp 3,4 cm 
(7,2%) 

3,8 cm 
(8.0%) 

4,2 cm 
(8,8%) 

Konvex ramp 3,2 cm 3,4 cm 3,6 cm 

 

Ett gupp med rak ramp med ett uppmätt glapp på 5,5 cm ger cirka 12 % resulterande lutning. 
Det motsvaras av ett 4,6 cm stort glapp vid ett gupp med konvex ramp. Så stora glapp 
indikerar att snabba åtgärder erfordras i enlighet med avsiktsförklaringarna i publikationen 
Bussar och gupp.  

De ojämnheter (skador) som är större än 2 cm, inom området 2 meter före till 2 meter efter 
guppet, bör alltid åtgärdas. 

Eftersom det inte finns en sanning om hur gupp bäst ska kontrolleras, mätas och bedömas 
har även konsultberäkningar, datorsimuleringar, kompromisser, egen kunskap och eget 
omdöme haft stor betydelse vid val av metod samt vid val av gränsvärde för när ett gupp är 
”godkänt”.  

En stor fördel med klossmetoden är att inga lutningar behöver mätas och anges. Det enkla 
mätningsförfarandet gör att misstag i mätningar och dokumentation helt bör kunna 
undvikas.  
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Kontroll med klossmetoden  
Klossmetoden kan användas för att kontrollera om platågupp och cirkelgupp är ”godkända”. 

Kontroller, som ska göras i körspåren, utförs normalt av väghållaren eller dennes 
representant. 

    

Utrustning 

Rätskiva, 2,0 m lång och 10 cm bred 

Klossar 10x10x3,2 cm 10x10x3,4 cm, 10x10x3,6 cm 10x10x3,8 cm, 10x10x4,2 cm och 
10x10x2cm. 

 

Kontroll av glapp, ojämnheter och höjd 

Fyll i faktauppgifter och bestäm tillåtet glapp för det aktuella guppet enligt tabellen. 

 Guppets totala längd 

 < 5,0 m 5,0 – 10,0 m > 10,0 m 

Rak ramp 3,4 cm 3,8 cm 4,2 cm 

Konvex ramp 3,2 cm 3,4 cm 3,6 cm 

 

Genomsnittlig höjd bedöms genom att på flera ställen ställa en 10 cm hög kloss och syfta 
från cirka 10 meters håll.  

Kontrollera glappen i vänster körspår med hjälp av rätskiva och kloss. Rätskivan ska 
justeras i längsled för att söka maximalt glapp. Notera OK eller storlek på glappen.  

Kontrollera sedan eventuella ojämnheter (skador) i vänster körspår (framför, i 
uppfartsramp, på platå, i nedfartsramp och bakom) med hjälp av rätskiva (2,0 m) och kloss 
(2,0 cm). Notera OK eller storlek på ojämnheter när de är större är 2 cm. 

Upprepa förfarandet i höger körspår och i motsatt körfält. 
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Protokoll för klossmetoden 
 

Datum………………………………………….Signatur…………………………………………………………… 

Nummer, gata eller liknande…………………………………………………………………………………… 

Typ av ramp ………………………………….….Total längd …………….……….. 

Genomsnittlig höjd …………………. 

Tillåtet glapp ………….………….Hastighetsbegränsning …………………...… 

Fotografier …………………………… 
 

Riktning mot ………………………………………………………………….. 

Glapp vänster körspår. Uppfartsramp: ……………….Glapp vänster körspår. Nedfartsramp: ………..……… 

Ojämnheter i väster körspår: ……………………………………………………… 

Glapp höger körspår. Uppfartsramp: ………………….Glapp höger körspår. Nedfartsramp: …………….…… 

Ojämnheter i höger körspår: …………………………………………………….. 

 

Riktning mot ……………………………………………………………………. 

Glapp vänster körspår. Uppfartsramp: ……………….Glapp vänster körspår. Nedfartsramp: ………..……… 

Ojämnheter i väster körspår: ……………………………………………………… 

Glapp höger körspår. Uppfartsramp: ………………….Glapp höger körspår. Nedfartsramp: …………….…… 

Ojämnheter i höger körspår: …………………………………………………….. 

 

Anm. Notera OK eller storlek på glapp och ojämnhet  

 

Utvärdering 

För stora glapp och ojämnheter bör leda till ”Förslag till åtgärd” 

Det kan vara så att endast ett stort glapp eller en ojämnhet motiverar åtgärd 

Kommentarer (beläggning, varningsskyltning, pållare, målning, spårbildning mm) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Subjektiv bedömning (t ex test med egen överfart) 
………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Förslag till åtgärd 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  
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Sammanfattande analys 
Det har visat sig att gränsvärdet för cirkelgupp enligt rätskivemetoden bör ligga lägre än vad 
som redovisas i publikationen Bussar och gupp. Annorlunda uttryckt bör något svagare 
lutningar accepteras i den nedre delen av rampen.  

Pilotstudierna visar att rätskivemetoden har brister i mätningsförfarandet när gupp inte är 
entydigt utformade som platågupp eller cirkelgupp. En ny enklare metod, klossmetoden, har 
arbetats fram och visat sig vara bättre än rätskivemetoden. Mätningsförfarandet blir enklare 
och resultatet blir lättolkat, mer entydigt och tillförlitligt. Eftersom den dessutom är billigare 
att använda bör rätskivemetoden ersättas med klossmetoden. Det innebär att publikationen 
2010:052, Bussar och gupp, bör revideras och ges ut på nytt.   

En mycket grov bedömning är att 20 % av Trafikverkets gupp behöver kontrolleras med 
klossmetoden och att 10% behöver åtgärdas (ofta skador eller lokala sättningar).  

Tidsåtgången för att med klossmetoden kontrollera och analysera ett gupp ”första gången” är 
nog 2 timmar för 2 personer. När ett större antal gupp kontrolleras och analyseras av kunnig 
personal är tidsåtgången cirka ½ timme per gupp. Med tanke på att förfarandet är snabbare 
och enklare än rätskivemetoden kan det ofta räcka med att en person utför kontrollen. 

På Trafikverkets vägar är det naturligt att vi dimensionerar gupp med hänsyn tagen till buss i 
linjetrafik. Under Förslag har Trafikverket gått ett steg längre och föreslagit att klossmetoden 
ska nyttjas på alla platå− och cirkelgupp i Sverige som blivit deformerade eller misstänks 
vara för tvära av andra orsaker. Dessa är sannolikt en mindre del av alla gupp i landet.  

Det har under lång tid och under detta arbete bara framkommit enstaka problem med stora 
ojämnheter (skador) vid vägkuddar (busskuddar). Dessa bör naturligtvis åtgärdas men 
kontroll av vägkuddar bör inte ingå i en reviderad publikation av Bussar och gupp. 
Indikationer och påståenden finns kring att hjullager och däck kan påverkas negativt av 
vägkudden. Trots det bedömer vi att vägkuddar ofta är ett bra alternativ. De 
rekommendationer och fakta som i övrigt finns om vägkuddar bör därför vara kvar i en 
reviderad publikation. Tillägget att ojämnheter (skador) större än 2 cm bör åtgärdas kan 
göras i text. 

”Godkända” gupp enligt klossmetoden innebär all bussförare inte skadas till följd av 
upprepade stötar vid 20 km/t (Arbetsmiljöhastighet enligt publ. 2010:052). Bussar passerar 
normalt de gupp som ligger nära gränsvärdet med ännu lägre hastighet av komfortskäl och 
för att inte riskera att bussen tar skada. 

Klossmetoden och dess gränsvärden har visat sig vara väl avvägda även för 
personbilstrafiken. Detta med stöd av att provkörningar, datorsimuleringar och beräkningar 
visar att hastigheter kring 20 km/t normalt väljs vid tvära men godkända gupp (gränsfall) 
och att hastigheter över 30 km/t är undantagsfall vid dessa platå− och cirkelgupp. Skälet är 
att bilister normalt värdesätter bilen, framkomligheten och komforten högt – bilen får inte 
skadas, det får inte ta onödigt lång tid och upplevelsen får inte vara obehaglig. 

Linjetrafik och skolskjutsar med buss förekommer troligen över nästan alla gupp på det 
statliga vägnätet. Klossmetoden och dess gränsvärden är väl avvägda även för 
personbilstrafiken. Därför bör klossmetoden alltid användas vid kontroll av platå− och 
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cirkelgupp på det statliga vägnätet. Trafikverket ser enbart fördelar med att klossmetoden 
även används inom kommunalt väghållningsområde. 

Om det finns oro för att klossmetoden inte ger tillräcklig hastighetsreduktion där behoven är 
särskilt stora kan metoden kvalitetssäkras från trafiksäkerhetssynpunkt genom att göra dolda 
hastighetsmätningar vid befintliga gupp som ligger på gränsen för att vara godkända. 
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Förslag till fortsatt arbete 
• Av publikationen 2010:052, Bussar och gupp, framgår av avsiktsförklaringarna att 

rätskivemetoden eller annan tillförlitlig mätmetod ska nyttjas och att åtgärdsplaner ska 
upprättas. Trafikverket föreslår att rätskivemetoden byts ut mot klossmetoden och att 
beslut tas om att klossmetoden alltid ska användas vid kontroll av platå− och cirkelgupp 
på det statliga vägnätet. 
 

• Trafikverkets driftentreprenörer ska enligt ”Standardbeskrivning för grundpaket drift”, 
SBD en gång varje år inventera och dokumentera nivåskillnader samt lämna 
åtgärdsförslag till beställaren. Beställaren beslutar vilka delar av vägnätet som ska 
inventeras. Trafikverket föreslår att rätskivemetoden byts ut mot klossmetoden vid nästa 
revidering av SBD (sker årligen). 
 

• I avvaktan på att gupp behandlas fullt ut enligt SBD bör följande åtgärder vidtas. Varje 
driftområde bör teckna ner alla gupp och bedöma (med hjälp av inventering, minnesbild, 
inspektion eller på annat sätt) vilka som riskerar att inte bli fullt ”godkända” enligt 
klossmetoden. Dessa gupp bör kontrolleras med klossmetoden. Åtgärdsplaner bör sedan 
upprättas. Trafikverket, Samhälle bör hålla ett seminarium för regionrepresentanter i 
syfte att stödja och underlätta arbetet med att genomföra avsiktsförklaringar. 
Trafikverket föreslår att brev med i huvudsak denna innebörd och information om SBD 
går ut till Trafikverkets regioner. 
 

• Publikationen 2010:052 bör, efter förankring hos alla berörda parter, revideras på så sätt 
att bilaga 3 i publikationen (som beskriver rätskivemetoden) byts ut mot en bilaga som 
beskriver hur klossmetoden ska användas på platå− och cirkelgupp. Publikationen bör 
sedan, efter ett par smärre följdändringar, ges ut på nytt med ett nytt publikations-
nummer. Trafikverket föreslår att Trafikverket driver detta samarbete. 
 

• Klossmetoden bör användas på platå- och cirkelgupp även inom kommunalt 
väghållningsområde när inte särskilda omständigheter motiverar annat. Trafikverket 
föreslår att Trafikverket och SKL tillsammans argumenterar för att klossmetoden ska 
användas på alla cirkel− och platågupp som kan vara för kraftiga även inom kommunalt 
väghållningsområde. 
 

• Sveriges kommuner och landsting, SKL bör, för att stödja alla kommuner med gupp, 
marknadsföra den nya publikationen av Bussar och gupp på ett effektivt sätt. Samtidigt 
bör SKL marknadsföra klossmetoden för alla cirkel− och platågupp. Trafikverket föreslår 
att Trafikverket stödjer SKL i detta arbete. 
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Bussar och gupp. Utgångspunkter, avsikter och fakta. Publ.nr 2010:052 
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Bussar och gupp – ett samverkansprojekt. Best.nr 100077 (2010) 
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Test av rätskivemetoden. Ramböll Sverige AB (2009) 

Krav för vägars och gators utformning. Publ.nr 2012:179 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5848.aspx 

Råd för vägars och gators utformning. Publ.nr 2012:180 
http://publikationswebbutik.vv.se/shopping/ShowItem____5849.aspx 

Bedömning av hastighetsanpassning vid olika typer av gupp. Vectura (2012) 

Farthinder på väg. Sveriges kommuner och landsting, SKL (2012) 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00. 

www.trafikverket.se
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