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1 BAKGRUND 
 
I maj 2009 beslutade Sveriges riksdag om ett nytt etappmål för trafiksäkerhetsutvecklingen. 
Målet är en halvering av antalet döda i trafiken till år 2020.   
 
För att säkerställa att målet uppnås ska ett antal indikatorer på utvecklingen, följas löpande. 
En av dessa indikatorer är:  

 
- andelen säkra GCM-passager 1 utmed huvudnätet för bil 
 

För att kunna följa denna indikator har två nya företeelsetyper förts in i NVDB. Det gäller 
dels farthinder (definieras som en permanent åtgärd för att tvinga biltrafik att sänka 
hastigheten) och dels GCM- passage (definieras som en ordnad passage för gång och/eller 
cykel och/eller moped på huvudvägnät för bil inom tättbebyggt område). Införandet i NVDB 
gäller utmed statligt och kommunalt vägnät med funktionell vägklass 1-5. 
 
De nya data som därmed läggs in i NVDB kommer, förutom att komplettera NVDB med 
viktiga uppgifter som rör kommunala gators utformning och funktion, att stödja ett 
systematiskt trafiksäkerhetsarbete i kommunerna. 
 
Målet är att andelen säkra GCM-passager (platser i vägmiljön där en kollision inte resulterar i 
dödliga eller andra allvarliga personskador, under förutsättning att gatan används enligt 
gällande regler) ska öka. En förutsättning för att kunna beräkna andel säkra GCM-passager 
inom huvudnätet är att följande data samlas in: 
 

o Uppgift om GCM-passage och dess typ 
o Uppgift om farthinder (hastighetsreducerande åtgärd) 

 
Denna handledning har som syfte att vägleda den personal som utför arbetet med inventering, 
klassificering och inrapportering till NVDB av de nya företeelserna. Handledningen bör även 
läsas av övrig personal (inom gatu- och trafiksektorn) som berörs av arbetet. 
 
Handledningen har tagits fram i samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Trafikverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 GCM-passage = Gång-, cykel- och mopedpassage. 
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2 SAMMANSTÄLLNING AV UNDERLAGSMATERIAL 
 
Arbetet inleds lämpligen med ett upptaktsmöte. De personer som har kunskaper om 
inrapportering till NVDB2, trafikplanering samt kännedom om kommunens GCM-passager 
och farthinder bör delta.  
 
Ett inledande steg i processen är val av organisation och eventuellt behov av ytterligare 
resurser. Ansvarig för arbetet kan vara kommunens NVDB-ansvarige etc. med kännedom om 
kommunens gatunät. Tidsåtgång kan översiktligt bedömas enligt bilaga 6 Erfarenheter från 
arbete med pilotprojekt. 
 
Inmätning och sammanställning kan utföras av egen personal eller konsult, men även av t.ex. 
projektanställd,praktikant från lämplig högskoleutbildning. 
 
Det inledande arbetet ska behandla följande två punkter: 
 
2.1 Funktionell vägklass 
 
GCM-passager och farthinder i tättbebyggt område ska inrapporteras till NVDB för 
kommunala och statliga vägar inom funktionell vägklass 1-5. En kontroll och eventuell 
uppdatering av kommunens funktionella klassning av huvudgatunätet görs inledningsvis. 
Kontrollen kan göras via ”NVDB på Webb” där aktuell klassning presenteras.  
 
Kontrollen görs av berörd förvaltning/personal enligt den specifikation för funktionell 
vägklass som finns i NVDB – Specifikation av innehåll - Företeelsetyper (se bilaga 1). NVDB 
– Specifikation av innehåll finns även tillgänglig på www.nvdb.se. 
 
2.2 Underlag för inventering  
 
Befintligt underlagsmaterial kan bestå av dels digitalt eller analogt material som tidigare 
samlats in, dels av kunskaper hos ansvarig personal om kommunens GCM-passager och 
farthinder. Följande material sammanställs (i den utsträckning de finns att tillgå): 

 
• Ortofoto 
• Primärkarta/Baskarta 
• Gatunät/Mittlinje (inom funktionell vägklass 1-5) 3 
• Uppdatering/aktualitet gällande nya vägar 
• Cykelnät 3 
• Geografisk avgränsning av tättbebyggt område 3 
• Farthinder  
• Övergångsställen/ gcm-passager  
• Satellitkartor/gatubilder från Internet (NVDB på Webb, hitta.se, eniro.se, 

Google maps etc.). 
 

2 NVDB = Nationell Vägdatabas. 
3 Ska överensstämma med underlag i NVDB. 
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Digitalt material (markeringar av övergångsställen, cykelöverfarter etc.) kan lämpligen 
sammanställas tillsammans med kommunens ortofoto och/eller primärkarta. Genom detta 
upptäcks vilken noggrannhet befintligt underlagsmaterial håller. Sammanställningen görs i 
GIS-program typ ArcGIS eller Mapinfo. Koordinatsystem kan vara kommunens lokala eller 
Sweref 99TM. 
 
Materialet kan, i samband med sammanställningen, kompletteras med ytterligare information 
från fotografier, från personal etc., t.ex. typ av passage (GCM, GC, CM eller G). 
 
I de fall uppdatering av funktionell vägklass redan har gjorts och inrapporterats till NVDB 
samt om uppgifter om cykelnät mm finns att tillgå i NVDB ska detta material sammanställas 
med övrigt material. Detta kan laddas ner från NVDB-Lastkajen. Kontroll av befintlig data i 
NVDB görs på NVDB på webb. 4 
 
Efter att materialet sammanställts har man en uppfattning om hur mycket som ska 
kompletteras och vilken metod som kan vara lämplig för detta (se kapitel 3).  
 
I tättbebyggt område, där underlagsmaterialet inte är uppdaterat eller där antalet företeelser är 
få, kan enbart fältinventering enligt 3.3 vara det lämpligaste alternativet. 
 
 
3 ARBETSMETODIK FÖR INSAMLANDE AV DATA 
 
Inventeringen ska utföras enligt företeelsetyper Farthinder och GCM-passage 5 (se bilaga 2).  
 
Bilaga 3 redovisar exempel på farthinder och GCM-passager där tveksamhet om klassning 
kan finnas samt förtydliganden.  
 
Bilaga 4 visar exempel på företeelserna inlagda på bilnätet. 
 
För samtliga företeelser gäller att de ska markeras som punktobjekt utmed bilnätet 
(funktionsklass 1-5 i tättbebyggt område) placerat på eller så nära bilnätslinjen som möjligt.  
Då program som möjliggör snappning till bilnätet används vid markering (t ex ArcGIS) bör 
snappningsfunktionen vara på. Eftersom företeelsernas placering i sidled följer bilnätets 
placering kommer läget inte alltid att överensstämma med centrum för själva företeelsen. 
Placeringen i längdled ska dock alltid överensstämma med verkligt läge med en noggrannhet 
på ±1m. I de fall två körbanor förekommer men endast ett bilnät finns registrerat i NVDB ska 
endast en registrering ske.  
 
Farthinder och GCM-passage kan komma att registreras i samma punkt (se bilaga 2).  
 
Vid analys av insamlad data är avståndet från farthindret till GCM-passagen avgörande för 
om passagen ska betraktas som säker. För att undvika fel vid analys är därför 
digitaliseringsnoggrannheten viktig. 
 

4  www.nvdb.se 
5 Utdrag ur NVDB –Specifikation av innehåll - Företeelsetyper v 5.5, Publikation 2010:065 (Trafikverket)  
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G- respektive CM-passager registreras separat om de är åtskilda med mer än 5m (bil ska ha 
möjlighet att stanna mellan dessa). 
 
Inrapportering av de nya företeelserna ska göras som punktobjekt i 2 separata lagerfiler 
(GCM-passager respektive farthinder). För att underlätta inrapporteringen bör denna i första  
hand ske i shape-format. Som ett stöd för att hantera detta finns dokumentet NVDB - 
Formatspecifikation för shape  (kapitel 3) som beskriver krav på struktur vid indataleverans i 
shape-formatet. Dokumentet finns tillgängligt på www.nvdb.se. Även andra format är möjliga 
- se 5 ÖVERFÖRING AV DATA TILL NVDB. 
 
Beroende på underlagsmaterialets omfattning och kvalitet, kommunens storlek mm finns 
alternativa sätt att lägesbestämma punkter. Arbetet med insamling av data bör dock i de något 
större tätorterna alltid starta enligt punkt 3.2. Därefter fortsätter arbetet enligt punkt 3.3 (olika 
metoder för fältinsamling av data) 6. Som ett ytterligare stöd för att hantera detta finns 
dokumentet Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till 
Trafikverkets NVDB/ GVT-miljö. Dokumentet finns tillgängligt på www.nvdb.se. 
 
 
3.1 Insamling från digitalt underlagsmaterial 
 
I de fall då kommunen har ett underlagsmaterial som håller en god kvalitet och aktualitet, kan 
en inplacering av en betydande andel av företeelserna göras direkt från digitalt material. 
 
Fördelar: 
Snabb metod. Är noggrann om primärkarta och ortofoto har god kvalitet. 
 
Nackdelar: 
Svårt att avläsa vissa typer av trafikhinder (gupp och förhöjningar) och övergångställen 
(signalreglerade). GCM-passager utan målade linjer är svåra att identifiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direkt inplacering av punkter med hjälp primärkarta, vägmitt (röda linjer) och film- eller 
fotomaterial. 
 

6 Metoderna kan kombineras 
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Efter digital inplacering läggs materialet in på handdator eller skrivs ut i lämplig skala.  
 
En okulärbesiktning med kompletterande inmätning enligt nedanstående alternativ görs 
därefter.  
 
3.2 Fältinsamling  
 
3.2.1 Inmätning med GPS/GNSS med nätverkskorrektioner (RTK) 7 
 
Om kommunen helt eller delvis saknar underlag beträffande de nya företeelserna eller det 
digitala underlagsmaterialet inte är tillräckligt uppdaterad är en inmätning med GPS/GNSS ett 
alternativ.  
 

 
Inmätning med GPS/GNSS 
 
Fördelar: 
Hög noggrannhet. Relativt snabb metod. 
Punkterna läggs snabbt in på kartmaterialet efter inmätning. 
 
Nackdelar: 
Hög investeringskostnad för utrustning. Viss utbildning krävs för handhavande. Olämplig att 
använda där höga byggnader finns. 
 
3.2.2 Inmätning med GPS/GNSS via bil 
För kommuner med ett stort antal passager och farthinder kan GPS/GNSS-utrustning placeras 
i personbil med t.ex. antenn via sidorutan. 
 
 

7 Korrektioner via nätverks-RTK, som kräver abonnemang från Swepos (ingår i Lantmäteriet). 
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Inmätning med GPS/GNSS via bil 
 
 
Fördelar: 
Snabb metod. Punkterna läggs relativt snabbt in på kartmaterialet efter inmätning (justering i 
sidled krävs som efterarbete). 
 
Nackdelar: 
Se 3.3.1 Kan endast utföras i lågtrafikmiljö. Kräver 2 personer. 
 
 
3.2.3 Inmätning med handdator 
 
Genom att använda handdator med GPS och pocketversion av ett GIS-program och inbyggd 
GPS kan en inmätning i fält göras utan nätverkskorrektioner. Delar av kommunens grundkarta 
(vägkanter mm) läggs in som referens vilket ökar noggrannheten vid inplacering av 
punkterna. 
 
Fördelar: 
Lägre investeringskostnad än med RTK. Enklare att handha och lära sig. 
 
Nackdelar 
Sämre noggrannhet än med RTK. Kan kräva efterarbete om referenslinjer saknas på 
grundkarta (t.ex. komplettering med manuell inmätning för att säkerställa placering). 
 
För ytterligare information om inventering med handdator se bilaga 5, hämtad från SKL:s 
(Sveriges Kommuner och Landsting) hemsida. 
 
 
3.2.4 Manuell inmätning 
 
För kommuner där få inmätningar krävs och/eller som saknar GPS-alternativ är inplacering av 
punkter på kartmaterial (papperskopior av primärkarta) med mått från knutpunkter etc. ett 
alternativ.  
 
Mått till företeelserna tas med hjälp av mäthjul längs bilnätet alternativt inplacering görs 
direkt på papperskopiorna (om referenser i form av refuger etc. finns på dessa) för att därefter 
införas i GIS-program. 
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Fördelar  
Billig metod som kan fungera för en liten kommun som har få inmätningar eller där få 
kompletteringar till befintlig material krävs.  
 
Nackdelar 
Tar längre tid än övriga metoder. Kan innebära större risk för felkälla. 
 
 
 
 
4 MALL FÖR INMÄTNING   
 
Följande mallar kan användas vid inmätning för att förenkla insamlandet. 
Vid inmätning med handdator kan koderna läggas upp för val i listor för att förenkla 
insamlandet och minska risken för felnoteringar. Observera att inrapporteringen endast ska 
innehålla siffror (se Företeelsetyper bilaga 2). 
 
4.1 Farthinder 
Typ benämns med siffra 1-9  

1 avsmalning till ett körfält 
2 gupp (cirkulärt gupp eller gupp med ramp utan gcm-passage) 
3 sidoförskjutning -avsmalning 
4 sidoförskjutning -refug 
5 väghåla  
6 vägkudde  
7 förhöjd genomgående gcm-passage 
8 förhöjd korsning 
9 övrigt farthinder 

 
Läge benämns med bokstav A-C (ersätter siffra vid inventering). 

A  enkelsidig 
B  dubbelsidig 
C genomgående (tvärs över hela vägbanan) 

 
Farthinder som mäts in på plats ges t.ex. följande koder i handdatorn.: 
 
1,B  avsmalning till ett körfält - dubbelsidig  
 
3,A  sidoförskjutning avsmalning - enkelsidig 
 
2,C gupp - genomgående 
 
4.2 GCM-passager:  
Passagetyp benämns med bokstav A-E (ersätter siffra vid inventering) 

A planskild passage överfart  
B planskild passage underfart 
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C övergångsställe och/eller cykelöverfart 
D signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelöverfart 
E annan ordnad passage i plan 

 
Trafikanttyp benämns med siffra 1-3  

1 gång  
2 cykel och moped 
3 gång, cykel och moped 

 
 
GCM-passager som mäts in på plats ges t.ex. följande koder i handdatorn: 
 
C,3  övergångsställe - gång, cykel och moped 
  
B,1  planskild passage underfart – gång 
 
 
5 ÖVERFÖRING AV DATA TILL NVDB 
 
Data inmätt med GPS exporteras tillsammans med koordinatuppgifter till t.ex. textformat (ASCI). 
Den fil som erhålls importeras därefter in till ett GIS-program och punktobjekt skapas utifrån 
inmätta koordinater med respektive koder (1,B etc.) knutna till sig i separata kolumner. Tillsammans 
med dataleveransen ska man även ange följande: 
 

• Ansvarig organisation: Ange den organisation som är ansvarig för det levererade 
underlaget 

• Metod datainsamling: Hur har data samlats in? Det kan till exempel vara fångat i fält, 
mätning i primärkartan, hämtat från databas eller via fotogrammetri, mm. 

• Datum: När samlades data in? 
 
För handdatorer med pocketversioner av GIS-applikationen skapas punktobjekten med koder redan i 
fält.  
 
Manuellt inmätta punkter läggs in i GIS-applikationen med stöd av programmens avståndsverktyg. 
 
Ett lager för respektive företeelsetyp görs och bokstäver ersätts med siffra enligt bilaga 2. 
 
En kolumn ”Från datum:” läggs till. I denna anges 1 januari det år som företeelserna 
inrapporteras första gången. Vid fortsatt löpande inrapportering gäller ”Från datum” enligt 
specifikation av företeelsetyper, d.v.s.: 
 
Farthinder:  
Det datum då farthindret togs i drift. 
 
GCM-passager: 
Det datum då GCM-passagen öppnades för trafikanterna. 
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Materialet inrapporteras slutligen till NVDB enligt kommunens ordinarie inrapportering i shape-
format. Som ett stöd för att hantera detta finns dokumentet, NVDB - Formatspecifikation för shape 
(kapitel 3) som beskriver krav på struktur vid indataleverans i shape-formatet. Dokumentet finns 
tillgängligt på www.nvdb.se. 
 
Om leverans i shape-format inte är möjlig kan inrapportering ske direkt med X och Y-
koordinater i text- eller excelfil, se exempel nedan (GCM- passager). 
 

X_koordinat Y_koordinat Passagetyp: Trafikanttyp: Från datum: 
6933654,92 622436,19 3 1 20100101 
6933428,17 622263,35 2 3 20100101 
6933353,63 622206,81 3 3 20100101 

 
 
Leveranser ska ske enligt gällande avtal med NVDB eller till e-postlådan nvdb-
leverans@trafikverket.se. Dessutom finns det en möjlighet att leverera via NVDB på Webb.  
Länk finns här: 
https://nvdb2012.trafikverket.se/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRapporteraAvvikelse  
 
Om du är leverantör men saknar inloggningsuppgifter kontakta din NVDB-kontakt. Under 
tiden kan du leverera anonymt genom att välja "Fortsätt". 
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                                                                                        NVDB – Specifikation för Funktionell vägklass Bilaga 1  1(3)  

 
Klass Statligt vägnät Kommunalt vägnät 

och enskilda vägar inom tättbebyggt 
område där kommunalt alternativ saknas 

Övriga enskilda vägnar 

0 Klassen bygger i sig upp ett sammanhängande 
nätverk på nationell nivå med de viktigaste 
vägarna. 
Alla europavägar och alla motorvägar som 
utgör eller ansluter till en europaväg ingår i 
denna klass. 

 Öresundsbron 

1 Klassen utgörs av de näst viktigaste vägarna på 
nationell nivå. Dessa vägar förbinder nästan 
uteslutande vägar i klass 0 med varandra. 
Tillsammans med vägar i klass 0 utgör de ett 
sammanhängande nätverk på nationell nivå 
Vägar med vägnummer 25, 26, 31, 33, 40, 45, 
47, 48, 50, 53, 55, 56, 64, 67 och 70 ingår 
oavsett väghållare. 

  

2 Vägar i denna klass förtätar vägnätet på 
nationell nivå ytterligare. De förbinder oftast 
vägar i överliggande klasser med varandra. 
Vägar med vägnummer < 100 som inte tillhör 
klass 0 eller klass 1 ingår oftast i denna klass. 

  

3 Vägar i denna klass förtätar vägnätet på 
regional nivå. De förbinder oftast vägar i 
överliggande klasser med varandra. 
Primära länsvägar (vägnummer 100 - 499) 
ingår oftast i denna klass. 

Länk i huvudnätet med betydande 
genomfarts/infartstrafik som har nationella 
eller regionala start- och målpunkter. I denna 
klass ingår funktionella förbindelser för 
arbetspendling och långväga person- och 
godstransporter 

 

4 Sekundära länsvägar ingår i denna klass. De 
har en relativt hög standard ofta med 
hastighetsgränser på 90 km/tim. 

Länk i huvudnätet för biltrafik som inte tillhör 
klass 3. Dessutom får inget av följande villkor 
vara uppfyllt: 

• Länken är en del av stomnätet för 
kollektivtrafik 

• Länken är en del av huvudnätet för 
cykel med cykeltrafik på körbanan 

• Länken är en del av ett 
gångfartsområde 

 

B
ilaga 1  1(3)  

 

1(3) 



                                                                                        NVB – Specifikation för Funktionell vägklass Bilaga 1  2(3) 
 

 
5 Sekundära och tertiära länsvägar ingår i denna 

klass. De har en relativt låg standard ofta med 
hastighetsgränser på 70 km/tim. 

Länk i huvudnätet för biltrafik som inte tillhör 
klass 3 eller 4. Dessutom måste åtminstone ett 
av följande villkor vara uppfyllt: 

• Länken är en del av stomnätet för 
kollektivtrafik 

• Länken är en del av huvudnätet för 
cykel med cykeltrafik på körbanan 

• Länken är en del av ett 
gångfartsområde 

 

6 Vägar i denna klass utgörs av de statliga 
vägarna som har lägst standard. 

Länk i lokalnätet för biltrafik som ansluter till 
huvudnätet och som är en uppsamlande gata 
med stor andel extern trafik. Dessutom kan 
följande villkor vara uppfyllda: 

• Länken förmedlar trafik till/från 
stadens centrala/kommersiella delar 

• Länken förmedlar trafik till/från 
viktiga handels-/industriområden 

• Länken är en del av kollektivtrafikens 
linjenätet 

• Länken är en uppsamlande gata 
till/från bostadsområden 

Ett fåtal enskilt ägda vägar med förhållandevis 
mycket hög standard (s.k. timmerleder) ingår i 
denna klass. Timmerleder kan ha statligt 
driftbidrag. 

7  Länk i lokalnätet för biltrafik som förmedlar 
trafik inom ett bostadsområde och som har 
intilliggande fastigheter som start- och 
målpunkt. 

Vägar med statligt och/eller kommunalt 
driftsbidrag som har betydande roll i vägnätet 
och som ej tillhör klass 6 eller bättre. 

I skogsbilvägnätet tillhör de skogliga 
huvudvägarna denna klass. Dessa vägar har en 
avsevärd betydelse för skogsbrukets samlade 
vidaretransporter. Huvudvägarna kan också ses 
som ett komplement till det statliga vägnätet. 
En väg kan anses som huvudväg om den 
avsevärt underlättar transporterna i förhållande 
till det statliga vägnätet (genvägar) eller utgör 
stammen i ett större vägsystem av 
skogsbilvägar. En huvudväg underhålls årligen 
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8  Länk i lokalnätet med gågator. Vägar med statligt och/eller kommunalt 

driftsbidrag som har en begränsad betydelse för 
vägnätet. Oftast betjänar de endast ett mindre 
antal hushåll. 

   I skogsbilvägnätet tillhör de skogliga normal 
vägarna denna klass. Merparten av 
skogsbilvägarna hamnar i klassen. Dessa vägar 
har i allmänhet flera s.k. nollvägar anslutna. 

   Normalvägarna har vanligen löpande 
underhåll. 

9   Dessa vägar är placerade i de yttre 
förgreningarna av ett vägsystem eller som 
isolerade korta länkar i anslutning till övriga 
vägar. Dessa vägar har vanligen inget löpande 
underhåll. Inom skogsnäringen kallas de 

   ”nollvägar”. 
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 12.2 FARTHINDER 

12.1.1 Definition 

Företeelsetyp: Farthinder 
Definition: Avser en permanent fysisk åtgärd som påverkar biltrafikens hastighetsval i punkt eller på 

sträcka  
  
Obligatoriskt Attribut: Typ 
Definition: Typ av farthinder 

 
Värdemängd: 1 - avsmalning till ett körfält  

 2 - gupp (cirkulärt gupp eller gupp med ramp utan gcm-passage) 

 3 - sidoförskjutning – avsmalning 

 4 - sidoförskjutning – refug 

 5 - väghåla 

 6 - vägkudde 

 7 - förhöjd genomgående gcm-passage 

 8 - förhöjd korsning 

 9 - övrigt farthinder 

  
Obligatoriskt Attribut: Läge 
Definition: Farthindrets läge tvärs med vägbanan 

 
Värdemängd: 1 - enkelsidig  

 2 - dubbelsidig 

 3 - genomgående (tvärs över hela vägbanan) 
  
Från-datum Det datum då företeelsen tas i drift 
  
Utbredning:  
Typ Punkt eller nod 
Riktning Nej 
Heltäckande Nej 
Samtidighet Nej 

 
 

12.2.2   Kvalitetskrav 

Denna företeelse är frivillig att leverera men vid leverans gäller nedanstående mått avseende det 
vägnät som leverantören avtalat 
 
Maximalt tillåten avvikelsekvot per kvalitetskravklass 

  Kvalitetskravklass 
Parameter 1 2 3 4 
Aktualitet (antal dagar) 5 90    
Fullständighet företeelse 2% 5%    
Fullständighet attribut        

Alla attribut Oblig. Oblig. Oblig. Oblig. 
Tematisk noggrannhet         

Alla attribut 2% 2% 5% 5% 
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12.2.3  Insamlingsregler 

 Enbart på vägar med funktionell vägklass 1-5 
Farthinder registreras enbart på vägar som har funktionell vägklass 1-5. 

  

 Enbart permanenta farthinder registreras 
Enbart permanenta farthinder skall registreras. Farthinder som t.ex. enbart ställs ut under snöfri tid på 
året skall inte registreras. 
 

 Samma farthinder på väg med skilda körbanor 
Om ett farthinder sträcker sig över två eller flera skilda körbanor genom t.ex. en mittremsa, registreras 
dessa som en företeelse med två eller flera utbredningar 
 

 
Figur 1  En företeelse med två utbredningar registreras när farthindret sträcker sig över två skilda körbanor 
 

 Långsträckt farthinder 
Ett långsträckt farthinder registreras med en enda utbredning 
 

 
Figur 2  Ett långsträckt farthinder registreras med en utbredning i mitten 

[3] 
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 Flera farthinder på en sträcka 
Om flera farthinder förekommer på en sträcka (t.ex. en miljöprioriterad genomfart) registreras var och 
en av farthindren som egna företeelser 
 

 
Figur 3  Varje farthinder registreras som en egen företeelse med en utbredning.  
 

 Farthinder i samband med korsning och GCM-passage 
Farthinder i vissa typer av korsningar (t.ex. en förhöjd korsning) kan komma att registreras parallellt 
med registrering av en företeelse av typen Korsning. Detsamma kan gälla om ett farthinder 
förekommer i samband med en GCM-passage. Då kan det förekomma att en företeelse av typen 
farthinder registreras parallellt med att en företeelse av typen GCM-korsning registreras 
 

12.2.4  Exempel 

 Avsmalning till ett körfält 

 
Figur 4  Enkelsidig Figur 5  Enkelsidig 
 
 
 
 

 
Figur 6  Dubbelsidig    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7  Dubbelsidig, skilda körbanor Figur 8  Dubbelsidig, skilda körbanor 
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 Sidoförskjutning - avsmalning 

 
Figur 9  Enkelsidig Figur 10  Enkelsidig 
 

 
Figur 11  Dubbelsidig 
 
 
 
 
 

 Sidoförskjutning - refug 

 
Figur 12  Enkelsidig  
 
 

 
Figur 13  Dubbelsidig 
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12.4  GCM-PASSAGE 

12.4.1  Definition 

Företeelsetyp: GCM-Passage 
Definition: Avser en ordnad passage för gående och/eller cykel/moped  
  
Obligatoriskt Attribut: Passagetyp 
Definition: Typ av passage 

 
Värdemängd: 1 - planskild passage överfart 

 2 - planskild passage underfart 

 3 - övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan 

 4 - signalreglerat övergångsställe och/eller signalreglerad cykelöverfart i plan 

 5 - annan ordnad passage i plan 

  
Obligatoriskt Attribut: Trafikanttyp 
Definition: Typ av trafikant som passagen är ämnad för.  

 
Värdemängd: 1 – gång 

 2 – cykel och moped 

 3 – gång, cykel och moped 

  
Från-datum Det datum då GCM-passagen öppnades för trafikanterna. 
  
Utbredning:  
Typ Punkt och nod 
Riktning  Nej 
Samtidighet Nej 

12.4.2  Kvalitetskrav 

Denna företeelse är frivillig att leverera men vid leverans gäller nedanstående mått avseende ett av 
leverantören definierat leveransområde. 
 
Maximalt tillåten avvikelsekvot per kvalitetskravklass 

  Kvalitetskravklass 
Parameter 1 2 3 4 
Aktualitet (antal dagar) 5 90    
Fullständighet företeelse 2% 5%    
Fullständighet attribut        

Alla attribut Oblig. Oblig. Oblig. Oblig. 
Tematisk noggrannhet         

Alla attribut 2% 2% 2% 2% 
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12.4.3  Insamlingsregler 

 Enbart på vägar med funktionell vägklass 1-5 
GCM-passage registreras enbart på vägar som har funktionell vägklass 1-5. 
  

 Registrering av utbredningar 
Nedan exemplifieras hur GCM-passage registreras i några olika fall. 
 

 
Figur 14  Företeelsens utbredning registreras med en punkt i mitten av GCM-passagen.  
 
 

 
Figur 15  Vid mittremsa eller refug i vägmitt  skall företeelsens utbredning registreras med två punkter där 
referenslinjerna korsar GCM-passagen. 
 

 
Figur 16   Företeelsens utbredning registreras med en punkt i mitten av GCM-passagen. I detta fall är det en 
GCM-passage som inte är markerad som övergångställe och/eller cykelöverfart.   

 GCM-passage i samband med cykelvägnät 
GCM-passager registreras enbart på bilnätet. Registreringen ska alltså ske även i de fall passagen är 
representerad med cykelnätslänkar ingående i cykelnätet. 
 
Det bör nämnas att passagen som sådan även kan beskrivas genom att på cykelvägnätet registrera en 
företeelse av typen C-Cykelvägtyp där värdet för Cykelvägtyp är cykelöverfart eller övergångsställe. 
Likaså kan en signalreglerad passage komma att beskrivas genom att på cykelvägnätet registrera en 
företeelse av typen C-Trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

 GCM-passage i samband Farthinder 
En GCM-passage kan komma att registreras i samma punkt som företeelsen Farthinder. Detta gäller i 
de fall farthindret är en del av, eller ligger i omedelbar anslutning till, GCM-passagen.  

 Ansvar för insamling av data 
Ansvarig för inrapporteringen är väghållaren för den länk i bilnätet som GCM-passagen korsar. 
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(utdrag ur SKL:s hemsida gällande inventering av hinder och tillgänglighet med handdator) 

Inventera med hjälp av handdator och GPS 

För detta behövs följande utrustning: 

• Handdator 

• GIS-programvara för handdator 

• GPS-mottagare kopplad till handdator 

GPS-mottagaren kan vara av enklare typ. En noggrannhet på 5 meter räcker eftersom GPS-
mottagarens uppgift endast är att förflytta kartbilden och visa det ungefärliga läget. Bland de enklare 
GPS-mottagare finns både fristående som kopplas in med en sladd till handdatorn, sådana som sätts 
fast direkt på handdatorn och sådana som kommunicerar via blåtand (bluetooth = radiosignaler för 
korta avstånd) mellan GPS och handdator. 

För att kunna göra inventeringen måste också ett specialanpassat formulär tas fram med motsvarande 
fält som finns i databasen. Nyköpings kommun, som har erfarenhet av inventering med handdator, 
använde programmet PocketGIS för detta. Det finns även andra program som kan användas men en 
fördel med PocketGIS är att det är enkelt att bygga formulär i det. I programmet importeras också 
kartinformation i form av huslinjer, väglinjer med mera från kommunens primärkarta. 

I fält fungerar det på följande sätt: 

1. GPS-utrustningen centrerar kartan och 

visar det ungefärliga läget. 

2. Operatören väljer vilken typ av objekt som 

skall registreras. 

  

3. Objektet prickas in på kartan med stöd 

av detaljer i kartbilden. Inga måttkedjor från 

gatans början eller dylikt behöver 

användas. 

4. Uppgifter om objektet fylls i. Detta formulär har 

samma fält som databasen och beroende av 

vilken typ av objekt man väljer får man ett 

anpassat formulär. 

 

 

 

  

 (1) 
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En av fördelarna med denna teknik är att formuläret i handdatorn kan utformas så att man i fält nästan 

bara behöver välja ur listor. Detta ger enklare hantering i fält samt säkrare data till slutresultatet. 

Risken för felstavningar minimeras och antalet begrepp begränsas till de man bestämt i förväg. 

Exempel på GPS/GIS-system vid til lgäng l ighetsi nventeri ng 
Det finns många olika produkter för insamling av data i fält. Vad som passar kommunen bäst beror på 

vilka eventuella IT/GIS-system, GPS-mottagare mm som redan finns på kommunen. Några av 

produkterna är till för att koppla ihop handdatorer med GPS-mottagare, andra är kompletta integrerade 

system. 

• ArcPad - ESRI 

• Pocket GIS säljs av Cartesia 

• MapXMobile - MapInfo 
• GEOSECMA Tillgänglig stad - ESRI 

• MicroLogr System - Cartesia 

• GeoExplorer CE Series 
• Softhand 

 (2) 



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Rödavägen 1
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