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Vägutformning 94 (VU 94) är såväl ett styrmedel som ett hjälpmedel för utformning av
Vägverkets produkter och tjänster med ambitionen att garantera önskvärd kvalitet.

Följande VU 94 supplement 4 omfattar avsnitt 5.5.6 Miljöprioriterad väg. Beträffande
kontroll av utrymmesbehov för stora fordon hänvisas till VU_PC 2 Körspår, vilket levereras
separat. Supplementet ersätter motsvarande avsnitt i nuvarande VU 94.

Supplementet ska tillämpas omgående vid utformning av produkter och tjänster, i vilka krav
på trafikteknisk standard ingår. Produkter och tjänster på nationella vägar, som redan
utformats, ska revideras i väsentliga standardfrågor. Avsteg från VU ska för nationella och
regionala vägar i väsentliga standardfrågor godkännas av cSV.

Följande VU 94 dokument är hittills publicerade:
VV publikationsnummer: VU 94 delar:

1994:049
Del 1 Läsanvisning, Del 2 Dimensioneringsgrunder, Del 3
Grundvärden

1994:050 Del 4 Trafikteknisk standard
1994:051 Del 5 Sektion
1994:052 Del 6 Linjeföring
1994:053 Del 7 Korsningar
1994:054 Del 8 Trafikplatser
1994:055 Del 9 Sidoanläggningar
1994:056 Del 10 Gång- och cykeltrafik
1994:057 Del 11 Vägmarkeringar
1994:058 Del 12 Vägmärken
Saknas Del 13 Trafiksignaler
1994:060 Del 14 Vägbelysning
1994:061 Del 15 Övrig vägutrustning
1994:062 Del 16 Ritningar
1995:022 VU 94 - Supplement 1 med bilaga 1 och 2
1999:86 VU 94 - Supplement 2 Typfordon och körsätt
1999:84 VU 94 - Supplement 3 4F-alternativ 4-fältsväg och

sidoområdestyp Amin
1999:85 VU 94 - Supplement 4 Miljöprioriterad väg
1999:174 VU 94 - Supplement 5 Omställbara vägmärken (preliminär utgåva)
Rättelser, förtydliganden och kompletteringar kommer fortlöpande att publiceras i:
• VU 94 - supplement X(löpnummer)
• VU-info år:löpnummer
• datorprogramVU PC löpnummer
Frågor om VU 94s innehåll och tillämpning besvaras av VTv.

Borlänge i december 2000

Rolf Johansson
Statlig väghållning
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 Miljöprioriterad väg kan väljas vid VR 30, VR 50M och VR 70M. För
nationella vägar krävs beslut av cSV.
 
 Miljöprioriterad väg bör väljas:
• vid genomfarter och infarter där omgivningskraven är stora
• på lokalgator

 
 Avsnittet i övrigt behandlar endast råd för detaljprojektering av
hastighetsdämpande åtgärder samt kombinationer av dessa.
 
 Miljöprioriterad väg/gatas trafiktekniska utformning - typsektion,
linjeföring, korsningar och väg/gaturum - ska medvetet väljas och
gestaltas för att begränsa möjliga hastigheter för biltrafik.
 
 Miljöprioriterad väg innebär också en medveten strävan att förklara och
förtydliga anläggningens funktion genom att använda olika ytmaterial,
planteringar mm för att t ex skilja ytor för olika trafikanter eller riktningar
och för att uppmärksamma farthinder. Det är ett mål att välja material,
färg och form så  att harmoni med gaturummet i övrigt uppnås och att
begränsa antalet och storleken på vägmärken och vägmarkeringar.
 
 Miljöprioriterad väg/gatas trafiktekniska och geometriska utformning
bestäms av:
• vald referenshastighet VR30, VR50-Miljö (VR50M) eller VR70-Miljö

(VR70M)
• valda dimensionerande trafiksituationer DTS
 
 Referenshastigheten ger högsta önskade punkthastighet,
utformningshastighet för personbilar, Vu_pb, längs den miljöprioriterade
vägen.
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 Låg hastighet erhålls genom att
 

• i första hand hastighetsdämpande anordningar anläggs i samband med
korsningar. Dessa kan exempelvis utgöras av cirkulationsplats.

• i andra hand hastighetsdämpande anordningar anläggs i samband med
GC-anordning.

• i tredje hand hastighetsdämpande anordningar anläggs på enbart länk
för att minska länklängden.

Låg hastighet kan också erhållas genom:

• rumsbildningsåtgärder som smal länksektion, möblering, skilda
ytmaterial för olika funktioner och planteringar i väg/gaturummet
vilka också kan medverka till ett lägre hastighetsval

 
 Med länklängd avses avståndet mellan två punkter, där motorfordon
måste bromsa ner till låg fart på grund av fysiska åtgärd som t ex gupp,
förskjutning eller stopp/väjningsreglering vid korsning. Följande
länklängder bedöms ge god, mindre god och låg standard vid VR30 och
VR50M, se figur 5.5.6-1.
 

 
 VR50M  God  Mg  Låg
 VR30  God  Mindre god  Låg

 0 50 100 150 200 (m)
 
 FIGUR 5.5.6-1 Länklängder vid VR30 och VR50M
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 Korta länklängder kan skapas genom
• en medveten nätplanering, särskilt i 30-områden,

- vid planering av områden
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- vid förbättringsåtgärder av befintligt område
• fysiska hastighetsdämpande åtgärder som gupp, korsningstyp G (t ex

upphöjda korsningar och/eller GC-passager), förskjutningar och smal
vägbana

 
 Entrén till en miljöprioriterad väg bör utformas med fysisk
hastighetsdämpning, se 5.5.6.1 port.

Fysiska hastighetsdämpares utformning bestäms av:
• önskad utformningshastighet Vu vid hastighetsdämpningen för olika

typfordon
• dimensionerande trafiksituation DTS
 
 Erforderliga breddmått för olika trafiksituationer, se närmare avsnitt
3.5.2, ges i tabell 5.5.6-1 nedan.
 
 
 TABELL 5.5.6-1 Bredder för trafiksituationer möte lastbil/buss

med cykel L+C, personbil med personbil P+P,
lastbil med personbil L+P och lastbil med
lastbil L+L vid referenshastighet VR30 och 50
med utrymmesklass A, B och C.

 

 DTS L+C  B(m)  DTS P+P  B(m)  DTS L+P  B(m)  DTS L+L  B(m)
 30C  3,85  30C  4,15  30C  4,95  30C  5,8
 30B  3,95  30B  4,15  30B  4,95  30B  5,9
 30A  4,35  30A  4,35  30A  5,15  30A  6,3
 50C  3,85  50C  4,15  50C  5,15   

 50B  4,45  50B  4,5  50B  5,5   

 50A  4,85  50A  5,1  50A  5,9   

 
 ���������	
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 Markering, reglering och detaljutformning av olika fysiska
hastighetsdämpande åtgärder redovisas närmare i moment
• 5.5.6.1 vägmärken och vägmarkering
• 5.5.6.2 portar
• 5.5.6.3 smal körbana
• 5.5.6.4 gupp
• 5.5.6.5 sidoförskjutning
 
 Hastighetsdämpande korsningar är ofta den lämpligaste åtgärden. Två
huvudtyper finns, cirkulationsplats och upphöjd bilkorsning eller GC-
korsning.
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 Gupp är i regel en effektivare åtgärd än förskjutningar och avsmalningar.
 
 Utformning med hänsyn till Drift och underhållsfrågor behandlas i
moment 5.5.6.6
 
Rumsbildningsåtgärder som smal länksektion, möblering, skilda
ytmaterial för olika funktioner och planteringar i väg/gaturummet är
positivt ur upplevelsesynpunkt och kan bidra till lägre hastigheter. Denna
typ av åtgärder behandlas här endast i begränsad omfattning.
 
 Miljöprioriterad väg påverkar hastighetsbeteende och därigenom
emissioner, buller och t ex vibrationer. Emissions- och bullereffekter
beror helt på hur hastighetsbeteendet inklusive val av växellägen
förändras. Det går inte att säga att effekterna generellt är negativa eller
positiva. Ju jämnare körförloppet blir ju större är möjligheten till positiva
effekter.
 
 Hastighetsprofiler för personbilar kan konstrueras med de
hastighetsdämpande åtgärdernas utformningshastigheter och avsnitten
3.3.2 Retardation och 3.3.3 Acceleration. Emissioner kan sen skattas ur
hastighetsprofiler med avsnitt 3.2.3 Fordonseffekter och avgaser.
 
 Retardations- och accelerationssträckor vid låga hastigheter redovisas
nedan i figur 5.5.6-2 och 5.5.6-3.
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 FIGUR 5.5.6-2 Retardationssträckor mellan olika  hastigheter vid
1,0 m/s2 , mjuk och hård retardation enligt VU94
avsnitt 3.2.3.
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 FIGUR 5.5.6-3 Accelerationssträckor vid olika hastigheter vid 1,0
m/s2 , mjuk och hård acceleration.

 
 
 ���������	
 
 +�������������������$����(������������������������������$�������&
 
 '3�����	
 
 '���������������������������������������+-���(���$�������	
• ���������+�,�(45�����������������$����
• ���������45�����6��3�����������������������������+-��7
• �$��������������+�,�(45�����������������$����
• ���������4�8�����6��3������$���������������+-��7
• ��������������������+�,�(45�����������������$����
 ����������������������������������������������$������������������
 
 �����������������������$�����������+�45������������+-���(������������������&�&9������
 ��5����������������������������6�������#�5�����7�"��������65������#�5�����74��������
 �����������������������5:���6�������#�����7�"�����65������#�����74����5���
 ���$���������������������5�����6�������#���$��7�"�8����65������#���$��74����:���
 
 ����������������������$��+-��������������$��������������+�,�(45�������(����������
�������&�&9�8��$���������������
 ��5���������������������������6�������#�5�����7�"��������65������#�5�����74��������
 ����������������������5����6�������#�����7�"�����65������#�����74����58��
 ���$��������������������58����6�������#���$��7�"�8����65������#���$��74����5����
 
 -������������������������������$���������5����	
 ��5�����	������������������#��;���������������#���������������������
 ������������������	�5�����������������#�����58����������������#�58�������������������
 '��(���������(�����������$��������������������������������������������������������
�$�����������&
 



6 (30) 5 Sektion VU94
5.5.6 Miljöprioriterad väg supplement 4

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
2000-12 VV publikation 1999:85

 0���������(�����������������������$��������������(�������#���������������������$����
�������$��������������$�������������������������������������������&
 
 <��������������3&��=>3�����������(������������?������������������������������������
����������������������������������������&�&8&5�9������������&8&�&8�/
 
 +-��
 ���������������������������5�����������������������#�:�"��#�5��������������

�������������������������������&�&8&5�9
 ���������������5�����������������������&8&�&8�/�����5#/������@�#5����
�3�����������

 ��������#�/A5#/@�#5�4����#�8�������������(������������?�6�3��&�$���������7
 

 +-�� ���������������5���������������������&8&�&8�/����5#/���@��#5����
 44444444444444444444444444444444444444444444444

 �������5#/@�#5�4�����#89�������������(����2��?
 
 
 Innan miljöprioriterad väg görs prövas:
 

• om vägens användning och utformning som miljöprioriterad väg är i
överensstämmelse med gällande detaljplan

���������	
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• om och hur utryckningsfordon, färdtjänst och kollektivtrafik samt
långa och breda transporter av olika typ påverkas

 Samråd bör ske för att klara ut frågor av denna typ.
 
 Hastighetsdämpande åtgärder ska utformas så att funktionshindrades
intressen tillvaratas. Detta gäller såväl fysisk utformning som placering
av vägmärken mm.
 
Hastighetsdämpande åtgärder innebär kapacitetsinskränkningar. För
smal, enkelriktad vägbana kan följande tumregler vara användbara:

• vid VR30 km/h och Dh< 300 fordon/h kan körbanan avsmalnas till
ett körfält för de båda körriktningarna utan större
framkomlighetsproblem, se tabell 5.5.6-2
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TABELL 5.5.6 -2 Maximal längd mellan mötesfickor på enfältig
väg med trafik i båda riktningarna.

Trafikmängd Dh
Förväntad
hastighet

100 f/h 200 f/h 300 f/h

30 km/h 300 m 150 m 100 m
10-20 km/h 100 m 50 m 30 m

• vid högre referenshastighet VR och i övrigt vid Dh större än 300
fordon/h bör det vara samma antal körfält i avsmalningen som på den
fri sträckan
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 Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva
gupp, förskjutningar mm, komplettera utmärkning med vägmärken och
vägmarkeringar. Olika färger och material ger dock inte trafikanterna
några anvisningar som de är skyldiga att följa. Den verkan har endast
vägmärken, vägmarkeringar och andra anordningar enligt
vägmärkesförordningen.
 
 Miljöprioriterad väg innebär att vägvisning, vägmärken och
vägmarkering bör begränsas och anpassas till önskemålet att genom
rumsbildningar, ytmaterial och möblering öka upplevelsevärdet, påverka
hastighetsbeteendet samt öka trafiksäkerheten och trivseln. Synbarheten
och tydligheten av körfält, ytor för olika trafikanter, gupp, förskjutningar
etc. kan ökas med olika typer av sten, betong eller annat material, som
påkallar trafikantens uppmärksamhet. Material, färg och form kan
samtidigt väljas så att det harmoniserar med gaturummet i övrigt.
 
 Dessa önskemål måste anpassas till Trafikförordningen, TF, och
Vägmärkesförordningen, VMF. TF anger hur trafikanterna ska bete sig i
olika förhållanden. VMF ger regler om hur trafikanter med vägmärken
och vägmarkeringar kan informeras om vägval samt varnas för hinder
och risker. Syftet kan också vara att klarlägga gällande trafikregler som t
ex väjningsskyldighet vid smal väg och vid GC-korsning.
 
 Vägmarkeringar ska vara vita med vissa geometriska former och
placeringar för att vara juridiskt giltiga enligt VMF. Detta innebär att
vägmarkeringar inte juridiskt kan ersättas med skilda ytmaterial som t ex
storgatsten mellan körriktningar eller markplattor vid övergångsställe..
Skilda ytmaterial kan däremot fungera väl för att varna för hinder och för
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att upplysa trafikanter om anläggningens avsedda funktion.
Vägmarkeringar är därför inte alltid nödvändigt.
 
 Hindren ska vara tydliga för trafikanten och vid behov förvarnas med
varningsmärke ”ojämn väg” (VMF 1.1.10) eller ”avsmalnande väg”
(VMF 1.1.3.1).
 
 Områden eller vägsträckor där farthinder anlagts kan utmärkas med
vägmärke ”lågfartsväg” (VMF 1.4.7) och ”lågfartsväg upphör” (VMF
1.4.8) vid inledning och avslutning av miljöprioriterad väg (om VR30),
se figur 5.5.6.1-1.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.1-1 Märke för lågfartsväg (VMF 1.4.7)  respektive

för lågfartsväg upphör (VMF 1.4.8)
 
 
 För trafikanten anger vägmärket att sådana åtgärder vidtagits för att
begränsa hastigheten så att det inte är lämpligt att hålla en högre
färdhastighet än 30 km/h.
 
 Vid enstaka gupp eller förskjutning ska i normalfallet alltid särskild
utmärkning ske, t ex med varningsmärke för gupp (VMF 1.1.10 ojämn
väg), sidomarkeringsskärm (VMF 7.1.2) samt eventuellt också kvadratisk
markering 0,5*0,5 m, se figur 5.5.6.1-2. Skälen för utmärkning är att
varna och upplysa trafikanter och driftfordon om åtgärderna i dagsljus
såväl som mörker. Behovet bedöms vara större vid gupp än vid
förskjutning.
 

  
 Anordning vid sida av gupp bör förses
med markeringsskärm för sidohinder.

 Gupp bör markeras med målade
rutor 0,5 x 0,5 m

 
 FIGUR 5.5.6.1-2 Utmärkning av farthinder.
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 Vägvisning i korsning regleras närmare av VVFS, se också VU94 del 12.
Vid miljöprioriterad väg kan följande anpassningar ske inom ramen för
gällande regler:
 

• understorlek kan användas på vägmärken
 
 ���������	
 
 <����������������������(����������$(�������������������D��������������
��������������������9�����
 

• textstorleken kan minska till 120 mm för allmän vägvisning

• anpassning av placering av märken i sid- och höjdled kan ske men
hänsyn bör tas till snöröjning, utstickande backspeglar, fladdrande
presenningar od, se TSVFS 1986:4.

• förberedande vägvisning i form av orienteringstavlor eller
tabellvägvisare behövs som regel inte

 Följande delmoment redovisar vilka vägmärken och vägmarkeringar som
normalt behöver övervägas:
• kombinerat övergångsställe och cykelöverfart med platågupp

5.5.6.1.1
• upphöjd korsning 5.5.6.1.2
• avsmalning 5.5.6.1.3
• liten cirkulationsplats 5.5.6.1.4
i en avvägning med kraven i TF och VMF vid utformning av
miljöprioriterade vägar.
 
 Hastighetsdämpande anordningar behöver inte vara utmärkta med
varningsmärken om de är anpassade till den högsta tillåtna hastigheten
för vägen, samt är tydligt synliggjorda.
 
 På en miljöprioriterad väg som utmärkts med märket för lågfartsväg bör
inte behövas varningsmärke för avsmalnande väg, ojämn väg el. dyl. Vid
VR50M bör övervägas om varningsmärken erfordras eller om övriga
åtgärder som möblering, ytmaterial mm. är tillräckliga.
 
 Varningsmärke för cyklister och mopedförare borde inte behövas på en
väl utformad miljöprioriterad väg.
 
 Trafikdelartavlan är inte nödvändig på en väl utformad anläggning.
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 5.5.6.1.1 Kombinerat övergångsställe och cykelöverfart med
                platågupp
 
 Vid kombinerat övergångsställe och cykelöverfart med platågupp kan
enligt VMF följande vägmärken och vägmarkeringar komma ifråga, se
figur 5.5.6.1.1-1.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.1.1-1 Möjliga vägmärken och vägmarkeringar vid

GC-korsning med platågupp utan refug.
 

• vägmärket och vägmarkeringen övergångsställe skall finnas vid
gångpassage som anger övergångsställe

• varningsmärket cyklister och mopedförare på körbanan kan vid behov
användas

• varningsmärket ”ojämn väg” strax före guppet om behov finns för att
varna för guppet

• markeringsskärm för sidohinder om behov finns för att upplysa och
varna trafikanter och snöröjningsfordon om guppet

 

• påbudsmärket ”påbjuden körbana” om behov finns för att upplysa om
hindret och ange färdväg
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 Vägmärke 1.4.28 och vägmarkering 4.2.3 erfordras vid gångpassage för
att de särskilda reglerna för övergångsställe ska gälla för fordonsförare
och gående. Platser där gående korsar körbanan bör ordnas så att de är
säkra, är tydliga och ger god framkomlighet för gående. Låga
fordonshastigheter, högst 30 km/h, ger god trafiksäkerhet.
 
 För bestämning av när övergångsställe behöver respektive ej behöver
utmärkas hänvisas till ”Säkra gångpassage”.
 

 
 5.5.6.1.2 Upphöjd korsning
 
 Upphöjd korsning, gärna med avvikande färg- eller ytmaterial, är en
vanlig hastighetsdämpande åtgärd, se figur 5.5.6.1.2-1.
 
 
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.1.2-1 Exempel på upphöjd korsning.
 
 
 TF och VMF har inga särskilda regler för upphöjda korsningar.
Trafikreglerna ändras inte heller av att korsningen är upphöjd.
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 5.5.6.1.3 Avsmalning
 
 Avsmalningen kan vara enkel- eller dubbelsidig. Följande vägmärken och
vägmarkeringar kan vara aktuella enligt TF och VMF,  se figur 5.5.6.1.3-
1.
 

 
 FIGUR 5.5.6.1.3-1 Exempel på vägmärken vid enkel- respektive

dubbelsidig avsmalning.
 
 

• vägmärke ”avsmalnande väg” (VMF 1.1.2.1) kan användas vid behov
för att upplysa och varna trafikanterna om avsmalningen

 

• sidomarkeringsskärm (VMF 7.1.1.3) kan användas vid behov för att
upplysa och varna trafikanterna om avsmalningen

 

• i undantagsfall vid dubbelsidig avsmalning kan vägmärket
”skyldighet att lämna företräde för mötande fordon” (VMF 1.2.60)
och "skyldighet för mötande fordon att lämna företräde" (VMF
1.4.21)användas för att reglera företrädesregler på en vägsträcka

 Varningsmärke om avsmalnande väg och sidomarkeringsskärm är inte
nödvändigt inne på en miljöprioriterad väg utmärkt med märke för
lågfart. Vid VR50M bör övervägas om varningsmärken erfordras eller
om övriga åtgärder som möblering, ytmaterial mm är tillräckliga.

Vid avsmalningar kan i undantagsfall finnas behov av att vägleda
cyklister.
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 5.5.6.1.4 Hastighetsdämpande korsning: liten cirkulationsplats
 
 Liten cirkulationsplats är en effektiv hastighetsdämpare, både genom
utformning och reglering, se avsnitt 7.7.7 i VU 94. Följande vägmärken
och vägmarkeringar är aktuella enligt TF och VMF,  se figur 5.5.6.1.4-1.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.1.4-1 Möjliga vägmärken vid hastighetsdämpande

korsning: liten cirkulationsplats.
 
 

• vägmärke ”cirkulation” innebär påbjuden enkelriktad
cirkulationstrafik”.

���������	

F.������������������������������������������������������������������������
�����������������&�!$�������������������������������������������������2�������#����F.&

• vägmärke ”väjning” innebär att anslutande trafik har väjning
 
 Enligt VMF får märket för cirkulationstrafik endast användas
tillsammans med märke 1.1.23 Väjningsplikt eller märke 1.2.50 Stopp.
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En port kan utformas för att ge fysisk hastighetsdämpning, se figur
5.5.6.2-1, och/eller visuell påverkan med hjälp av t. ex. planteringar,
skiftande beläggning, portaler, belysning etc.

FIGUR 5.5.6.2-1 Exempel på port�vid övergång från landsbygdsväg
till stadsgata

Porten bör spegla vilka andra åtgärder som finns inne i området. Enkelt
uttryckt bör porten upplysa trafikanten om vad han har att vänta sig i
området han kommer till. Vid miljöprioriterad väg med VR30 bör denna
utmärkas med märke för lågfartsväg vid sina portar.
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Utöver en ports verkningar på trafikantens körsätt kan den vid en bra
utformning ge en estetisk, arkitektonisk eller historisk beskrivning av den
tätort eller det område den markerar infarten till.

Port med fysisk hastighetsdämpning kan utformas som gupp,
förskjutning, cirkulationsplats och förträngning.

Ett exempel på en hastighetsdämpande portutformning är en symmetrisk
eller icke-symmetrisk åtgärd av cirkulationsplatstyp utan anslutande
sekundärvägsben, även en vanlig cirkulkationsplats kan verka som port,
om lämpligt anslutande väg finns. Porten kan också ges en trapetsoid form,
se figur 5.5.6.2-2. Hastighetsdämpningen åstadkoms som i en
cirkulationsplats genom att styra största radier R1, R2 och R3 för genaste
personbilskörspår med bredd ca 2 m, se närmare avsnitt 7.7.7.

Tätortssida

Landsbygdssida

FIGUR 5.5.6.2-2 Exempel på utformning av port med refug&

Grundprincipen är som i cirkulationsplats att R1 =< R2 =< R3. R3<=100
m ger hastigheter kring V = 50 km/h och R3<= 50 m kring  V = 30 km/h.
 
 Utformningen ska också ta hänsyn till vald DTS, se avsnitt 7.4. Val av
miljöprioriterad väg innebär normalt att kraven på DTS sänks. Stora
fordons utrymmen kan kontrolleras med VU PC 2 Körspår.
 
 Separering av gång- och cykeltrafik i samband med port se avsnitt 10.2.3
för tätort respektive avsnitt 10.2.5 för landsbygd i VU 94.
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Smal körbana kan utformas som enkelsidig eller dubbelsidig avsmalning.
Avsmalning som inte är kombinerad med gupp eller platåer är
hastighetsdämpande endast när man har mötande trafik, dvs. inte vid låga
trafikintensiteter.
 
 Smal körbana kan väljas både för en hel miljöprioriterad väg eller som en
punktåtgärd för att skapa korta länkar, se figur 5.5.6.3-1.
 

 Enkelsidig
avsmalning

 

 
 Dubbelsidig
avsmalning

 

 
 
 FIGUR 5.5.6.3-1 Exempel på avsmalningar.
 
 
 Dimensionerande trafiksituation ska väljas med hänsyn till
förekommande fordonstyper och trafik. Erforderliga bredder för olika
trafiksituationer vid olika standardnivåer ges i tabell 5.5.6-1 ovan.
 Om vald sektion ej medger möte med utrymmesklass C för tillåtna fordon
bör mötesplatser finnas.
 
Vägmärken och vägmarkering behandlas i 5.5.6.1 ovan.
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 Gupp finns av tre typer, se figur 5.5.6.4-1:
• cirkelgupp
• platågupp
• konkavt gupp
• Vägkudde
 

 Typ av gupp  Längdprofil för gupp  Tvärprofil för gupp
 cirkelgupp- cirkulär
längdprofil och konvex
tvärprofil

 

 

 

 

 platågupp-
trapetsformad
längdprofil och konvex
tvärprofil

 

 

 

 

 konkavt gupp – konkav
längdprofil

 

 

 

 

 Vägkudde  

 

 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-1 Exempel på cirkelgupp, platågupp, konkavt

gupp och vägkudde.
 
 
 Gupps utformning bestäms av vald utformningshastighet Vu för
personbilar. Tunga fordonet bör kunna passera med Vu-15 km/h. De får
då inte utsättas för en vertikalacceleration större än 0,65g – 0,75g.
Vertikalaccelerationen ska också stiga med stigande passagehastighet.
 
 Kombigupp är dimensionerade för att ge samma utformningshastighet för
personbilar och lastbilar/bussar.
 
 *���������
 
 Utformning av längdprofil för cirkelgupp med 10 cm höjd vid olika
utformningshastigheter ges i tabell  5.5.6.4-1.
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 TABELL 5.5.6.4-1 Utformning av cirkelgupp med höjd 10 cm vid
olika utformningshastighet.

 
 

 
 Vu_ Pb  Radie (m)  Kordalängd (m)  Vu_Lb

 20  11  3,0  5
 25  15  3,5  10
 30  20  4,0  15  (Watt-gupp)
 35  31  5,0  20
 40  53  6,5  25
 45  80  8,0  30
 50  113  9,5  35
 -  180  12,0  40

 
 ���������	
 
 F�(���������������������������������������������$�����������������&
 
 På vägar med busstrafik bör kordalängden, se figur 5.5.6.4-2, på guppet
vara 6,5 m eller längre (beroende på busstyp) för att begränsa bussens
vippande rörelser.
 
 Utformningen ovan beskriver cirkelgupps utformning enligt danska
hastighetssamband. Dessa ger ett detaljerad förhållande mellan
detaljutformning och hastighet.
 
 Utformning enligt Watts princip kan användas som hastighetsdämpande
anordning, se figur 5.5.6.4-2. Guppet bör utformas med cirkulär överdel
med ungefär 20 meters radie. Om guppet görs 4 m långt och 0,1 m högt
dämpas personbilars hastighet till cirka 20-25 km/h.
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 FIGUR 5.5.6.4-2 Konvext gupp med cirkulär överyta.
 
 Guppet kan utföras av prefabricerade betongelement och asfaltramper.
Utläggningen och fastsättningen av betongelementen kan utföras med
limning eller med spikning. Guppet kan även utföras helt i asfalt, men
måste då läggas med hjälp av mall för att rätt form och höjd ska erhållas.
 
 
��������������������
 
 Bussars och andra tunga fordons hastighet dämpas bättre med ett
modifierat cirkelgupp. Utformningen upplevs som mycket bekvämare hos
bussförare. Huvudorsaken är att ljudet hos fjädersystemet blir betydligt
mindre när framhjulet träffar guppet.
 
 Modifierat cirkelgupp har en övergångskurva mellan guppet och
vägbanan, se figur 5.5.6.4-3.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-3 Modifierat cirkelgupp.
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 Detaljutformning av platå- eller trapetsgupp - ramplängder och lutningar
– vid olika utformningshastigheter vid en höjd på guppet av 10 cm ges i
tabell 5.5.6.4-2.
 
 
 TABELL 5.5.6.4-2 Ramplängder och lutningar för platågupp vid

en höjd på guppet av 10 cm.
 

 Vu
 Personbil

 Ramplängd
m

 Lutning (‰)  Vu
 Tunga fordon

  0,7  140  -
 25  0,8  125  5
 30  1,0  100  10
 35  1,3  75  15
 40  1,7  60  20
 45  2,0  50  25
 50  2,5  40  30
 -  3,3  30  35
 -  4,0  25  40

 
 Längden på platån bör vara ca. 4 m från rampöverkant till rampöverkant.
På vägar med busstrafik bör platålängden vara minst 6,5 m, gäller för
normalbuss, för att hela fordonet ska kunna vila på platån, se figur
5.5.6.4-4&�Utformning av gupp av denna typ ger större acceptans hos
bussförare än en utformning med 4 m lång platå.
 
 Tunga fordon kan passera cirkelgupp med högre hastighet än platågupp.
Det är generellt lättare att skapa ett direkt samband mellan önskad
hastighet och geometrisk utformning vid konstruktion av cirkelgupp än
vid konstruktion av platågupp.
 
 Platågupp kan med fördel anläggas på gångpassage för att underlätta för
funktionshindrade.
 



22 (30) 5 Sektion VU94
5.5.6 Miljöprioriterad väg supplement 4

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    
2000-12 VV publikation 1999:85

 FIGUR 5.5.6.4-4 Exempel på gupp anpassat för busstrafik, båda
axlarna får plats på guppet.

 
 
 ���������	
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 Kombigupp är utformade för att ge samma utformningshastighet och
komfortnivå för personbilar och bussar. Det består av ett cirkelgupp i
mitten för personbilar och på båda sidor om det placeras förlängda
cirkelgupp som är anpassade för bussar, se närmare tabell 5.5.6.4-1 och
figur 5.5.6.4-5 för detaljutformning
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-5 Kombinerat gupp.
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 Med hänsyn till motorcyklisternas säkerhet bör höjdskillnaden mellan
bussguppet och bilguppet vara max 5 cm, se figur 5.5.6.4-6.
 

  
 
 FIGUR 5.5.6.4-6 Exempel på utformning av kombinerat gupp.
 
 
 Platågupp används ofta vid GC-passager, se figur 5.5.6.4-7, och också
som upphöjd korsning.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-7 Förhöjd GC-passage i korsning och på sträcka.
 
 ������������
 
 Konkavt gupp är utformat som en grop, som breda fordon kan "grensla"
helt eller delvis, se figur 5.5.6.4-8 och figur 5.5.6.4-9.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-8 Konkavt gupp.
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 Erfarenheterna av konkava gupp är goda. Det är den enda typ av
farthinder som vissa trafikföretag godtar på busstrafikerade gator. Guppet
ger ökade underhållskostnader.
 

 Planskiss av
konkavt
gupp med
cykelbana.

 
 Tvärprofil,
snitt A-A.

 
 Längsprofil,
snitt B-B.

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-9 Detaljerad beskrivning av konkavt gupp.
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 Vägkudden är utformat som en pyramid med avhuggen topp, som breda
fordon kan "grensla" helt eller delvis, se figur 5.5.6.4-10.
 

 
 
 FIGUR 5.5.6.4-10 Vägkudde.
 
 
 Vägkudden är lämplig att användas på gator med regelbunden busstrafik
där man önskar samma hastighetsdämpning för personbilar och bussar.
 
 Om man eftersträvar att 85 % av personbilar respektive bussar ska ha
hastigheter lägre än 30 km/tim kan kudden utformas med följande mått.
 Tvärled: platå 1200 mm 80 mm över gatuplanet och lutning 1:5 åt
sidorna.
 Längsled: platån 2000 mm 80 mm över gatuplanet och lutning 1:10 före
och efter platån i körriktningen.
 
 

 ������� !���&�
���%�����
 
 Sidoförskjutning kan utformas utan och med avsmalning.
Detaljutformning bestäms av vald DTS och utformningshastighet.
 
 Sidoförskjutningar och avsmalningar har för stadsbilden nackdelen att de
bryter den visuella ledningen. De måste därför ges en omsorgsfull
utformning för att passa i gaturummet.
 
Förskjutning bör utformas mjukt med små radier, ca 5 m, för att
underlätta drift och underhåll av anläggningen och trafikföring.
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5.5.6.5.1 Sidoförskjutning med avsmalning

Möjlig utformningshastighet och DTS  i förskjutning med avsmalning
bestäms av infartsbredder b, öppning a och längd l, se figur 5.5.6.5.1-1.

Fast anläggning Säsongsvariabel
(Blomlådetyp)

 FIGUR 5.5.6.5.1-1 Förskjutning med avsmalning: infartsbredd b,
öppning a, förskjutningslängder l.

Möjliga hastigheter för personbilar kan kontrolleras genom att lägga in
rakaste körspår och kontrollera radierna R1, R2 och R3 enligt samma
princip som beskrivs i figur 5.5.6.2-1. Körbarhet för stora fordon kan
kontrolleras med VU PC 2 Körspår.

Utformning enligt tabell 5.5.6.5.1-1 för kolumnerna LBn respektive Pb
ger utformningshastighet ca 5 km/h för respektive fordonstyp.
Utformning för LBn motsvarar en betydligt högre utformningshastighet
för personbil.

Utformningen klaras av typfordon LBn, exempelvis ”vanlig” buss och
lastbil utan släpvagn. Lastbilar med påhängsvagn, boggibussar mm klarar
inte utformningen.

Utformning för LBn enligt tabell 5.5.6.5.1-1 tillåter lastbilar och bussar
att passera med mycket låg hastighet (0-5 km/h). Utformning med mått
enligt tabell 5.5.6.5.2-1 tillåter ganska låg hastighet för långa fordon.
Utformning för långa fordon innebär att personbilar kan passera med
högre hastigheter än LBn.  Det visuella intrycket av den
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hastighetsdämpande anordningen kan möjligen förstärkas med hjälp av
buskar eller mindre träd.

Dragbil med påhängsvagn, Lps, kan inte passera förskjutningen med den
geometri som beskrivs i tabell 5.5.6.5.1-1.

TABELL 5.5.6.5.1-1 Utformningshastighet Vu<= 5 km/h för LBn
respektive Pb: infartsbredd b, förskjutningslängd
l och öppning a.

Infarts
bredd b

2,75 m 3,00 m 3,25 m 3,50 m 3,75 m 4,0 m

Typfordon LBn  Pb LBn  Pb LBn   Pb LBn   Pb LBn   Pb LBn  Pb
Öppning a l (m) l (m) l (m) l (m) l (m) l (m)

-1,0 m 19   7 15  6 12  5 11  5 9    4 8   4
-0,5 m 18   6 14  5 11  5 10   5 9    5 7   4
0,0 m 16   5 12  5   9  5  9    4 8    4 6   4
0,5 m 15   4 11  4   8  4   8    4 7     4 6    3
1,0 m 13   3 10  3   7  3    7   3 6     3 5    3
1,5 m 10   2 8   2   6   2   6   2 5     2 4    2
2,0 m  9     0 7   0   5  0    4    0 2     0 3    0

 
 
5.5.6.5.2 Sidoförskjutning utan avsmalning.
 

 Områdesbehovet för en förskjutning utan avsmalning kan beskrivas med:
• körfältsbredd, b
• öppning, a
• förskjutningssträckans längd, l
• förskjutningen, k.
se figur 5.5.6.5.2-1.
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 FIGUR 5.5.6.5.2-1 Förskjutning utan avsmalning: körfältsbredd b,
öppning a, förskjutningslängder l och k.

 
 
Utformning vid olika utformningshastigheter ges för typfordon Pb i tabell
5.5.6.5.2-1 och för typfordon LBn/Lps i tabell 5.5.6.5.2-2.

TABELL 5.5.6.5.2-1 Utformning av förskjutning utan avsmalning vid
olika utformningshastigheter för typfordon Pb.

Utformningshastighet 30 50
Minsta körfältsbredd, b 2,75 m 3,00 m

Öppning, a l (m) l (m)
-1,0 10,0 14,0
-0,5 8,5 12,5
0,0 7,0 11,0
0,5 6,0 9,5
1,0 5,0 8,0

TABELL 5.5.6.5.2-2 Utformning av förskjutning utan avsmalning vid
olika utformningshastigheter för typfordon LBn/Lps.
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Utformningshastighet 30 50
Minsta körfältsbredd, b 3,00 m 3,50 m

Öppning a l (m)     k (m) l (m)     k (m)
-1,0 25         3 37         3
-0,5 24         3 33         3
 0,0 23         3 29         2
 0,5 19         3 26         2
 1,0 18         3 23         1
 1,5 14         2 20         0
 2,0 11         2 17         0
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Hastighetsdämpning för både personbil Pb och lastbil LBn /Lps kan
erhållas genom att kombinera utformningsmåtten i tabell 5.5.6.5.2-1 och
5.5.6.5.2-2. Först dimensioneras förskjutningen för LBn/Lps sedan görs
motsvarande dimensionering för Pb. Den yta, merutrymmet, som skiljer
Pb och LBn/Lps beläggs med ett avvikande material eller beläggningstyp,
se figur 5.5.6.5.2-3.

Cykeltrafik, motorredskap mm kan medföra att bredare kanaler erfordras.
Dessa ytor kan då t ex utföras i avvikande ytmaterial för att om möjligt
medverka till den fysiska hastighetsdämpningen.

 FIGUR 5.5.6.5.2-3 ”Kombinationsförskjutning”
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 Skötsel av hastighetsdämpande åtgärder ska tas upp i Funktions- och
standardbeskrivning. Åtgärderna förändrar förutsättningar för i första
hand snöröjning och avvattning.
 
 Vid t ex sidoförskjutningar och gupp är det ofta lämpligt att ordna en
ränna längs körbanans kantstöd. Vattnet kan då passera under
förutsättning att rännan hålls fri från skräp.
 
 Vid oförändrad renhållningsstandard kan hastighetsdämpande
anordningar ge ökade kostnader.

Gupp enligt 5.5.6.2 innebär problem för plogning då det uppstår en kant
som plogen kan fastna i. Det modifierade cirkelguppet guppet enligt
5.5.6.4-3 är att föredra för att minska risken för att ”köra i” guppet.

Det kombinerade guppet som beskrivs i 5.5.6.4-5 är sannolikt mycket
besvärligt att hålla rent vintertid och i synnerhet med lastbil som
vanligtvis används på många genomfarter.

Det konkava guppet enligt 5.5.6.4-8 blir sannolikt fyllt med snö och svårt
att röja ur. Risken finns på så sätt att guppet inte syns. Brunn bör sättas
för att få en god vattenavrinning.

Även sandupptagning på vägar som sandas vintertid eller som ligger intill
en GC-bana som sandas blir besvärligare vid gupp och för att nå ett bra
resultat kan manuell sopning kan bli aktuell.

Slitaget på vägmarkering blir av naturliga skäl mycket hårdare än
normalt.

Sidoförskjutningar av olika slag innebär problem för lastbilar
fullutrustade för vinterväghållning. För att uppnå kravställd funktion kan
extraresurser bli nödvändiga.

Kantsten i trånga passager är mycket utsatta och risken att, framförallt
kantsten av betong, plogas upp under ymniga snöfall är ganska stor.

En tydlig utmärkning av den fysiska åtgärden vintertid är nödvändig.

Anordningar som används för att utmärka farthinder bör vara av sådan
karaktär att de enkelt kan bytas ut.


