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Läsanvisningar
Förändringarna som redovisas i tabell nedan, är nya/ förändrade Krav med förklaring till ändringen.
Rättningar av fel (utan förändring av innebörd), förtydliganden, flytt av text till annat ställe eller redaktionella
ändringar redovisas ej i tabellen nedan. Krav kopplat mot dokumentering/ leveranser har generellt tagits bort
och redovisas ej i tabellen. Ej heller redovisas uppdaterade hänvisningar till bl.a. nya föreskrifter m.m.

Ändringar gjorda till Supplement 1 (2020:142) är införda i krav- och rådsdokumenten. Redovisas ej som
ändring nedan.

Kapitel 5 ”Trafikteknisk standard” riktar sig till Trafikverkets process för genomförande av åtgärder och
ändringar i detta kapitel redovisas heller ej nedan.

Ny tillkommen text anges med blå textfärg och ersatt/borttagen text är genomstruken.
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Ändring Åtgärd /Motiv
6.3 Vägarkitektur

Väganläggningen ska med sin fysiska lokalisering och utformning i
plan och profil förhålla sig till och anpassas till landskapets skala,
egenskaper och funktion.
Vägens sidoområden och övriga ytor utanför vägbanan ska:
   • vara anpassade till omgivningens rådande geologiska
förutsättningar
   • vara anpassade till omgivningens rådande ekologiska
förutsättningar
ges en estetisk utformning

Tillagd text, samt text stryks

/ Förtydligande att vägarkitektur
gäller helheten för
väganläggningen i landskapet, inte
bara ytor utanför vägbanan.

6.4 Trafiksäkerhet

6.4.1 Mötesfrihet
6.4.2 Säkra sidoområden
6.4.3 Säkra korsningar
6.4.4 Separering eller integrering av GCM-
trafik längs vägen
6.4.5 Separering eller integrering av GCM-
trafik tvärs vägen

Nya rubriker och krav

/ Förtydligande att krav i
underrubrikerna till Trafiksäkerhet
gäller generellt.

6.4.15 Vändmöjligheter för
(tid. 6.4.10) utryckningsfordon

Vändmöjlighet ska finnas för utryckningsfordon var 3:e km.

Vändmöjligheter för utryckningsfordon ska finnas.

Förändrat krav

/ Öppningar i mitträcke ska
undvikas om dessa ej behövs.

/ Avståndskrav borttaget.
Kompletterande information till
kravet återfinns i Råd.

6.6.1 Trafikverkets riktvärden för buller
och vibrationer

Skyddsåtgärder för buller och/eller vibrationer ska vidtas så en god
eller godtagbar miljö uppnås från väg- och spårtrafik. Åtgärden ska
vara skälig och kostnadseffektiv.

Nytt krav

/ Följer riktlinje för Buller och
vibrationer (TDOK 2014:1021).

7.1.1.2 Vägbanor och mittremsor

Tabell 7.1 Breddmått motorväg

Kompletterat krav

/ Tabell kompletterad med värden
för 120 km/h som saknats.
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7.1.1.3.1 Sidoområdesutformning

Sidoområdesutformning utan räcke ska eftersträvas.

Stödremsa ska luta som intilliggande vägbana.
Stödremsa ska luta 1:10 (10 %) utåt.
Stödremsans lutning ska minska i skevade kurvor så att
lutningsdifferensen mellan vägbana och stödremsa är ≥ 1:20
(5 %) och ≤ 1:10 (10 %).

Förändrat krav

/ Viktigt att säkra sidoområden
prioriteras före räcken, där så är
möjligt

/ Stödremsa ska luta utåt så att
risken att löst grus kommer in på
vägbanan minimeras.
(ändring finns på flera ställen)

7.1.2.2 Vägbanor och mittremsor

Mittremsan längs mötesfria vägar ska vara minst 1,5 m.

Tabell 7.2 Sektionsindelning för mötesfri väg med längre 1+1-
sträckor

Förändrat krav
/ Mittremsa ändrad till minst 1,5 m
utifrån vägmarkering (går ej att
måla kantlinjer intill räcke) och
trafiksäkerhetskrav (risk att räcke/
fordon kommer in på mötande
körbana).

/ Tabell för sektionsindelning 1+1
flyttad till Råd i likhet med
sektionsindelning 2+1. Tabell
något justerad.

7.1.2.3 Vägrensseparering

Tabell 7.3 Sektion för mötesfri väg med vägrensseparerad gående
och cykeltrafik.

Förändrat krav

/ Tabell flyttad till Råd.

7.1.2.4.1 Sidoområdesutformning

Sidoområdesutformning utan räcke ska eftersträvas.

Förändrat krav

/ Viktigt att säkra sidoområden
prioriteras före räcken, där så är
möjligt

7.1.3.3.1 Sidoområdesutformning

Sidoområdesutformning utan räcke ska eftersträvas.

Stödremsa ska luta som intilliggande vägbana.
Stödremsa ska luta 1:10 (10 %) utåt.
Stödremsans lutning ska minska i skevade kurvor så att
lutningsdifferensen mellan vägbana och stödremsa är ≥ 1:20
(5 %) och ≤ 1:10 (10 %).

Förändrat krav

/ Viktigt att säkra sidoområden
prioriteras före räcken, där så är
möjligt

/ Stödremsa ska luta utåt så att
risken att löst grus kommer in på
vägbanan minimeras.
(ändring finns på flera ställen)

7.1.5.1.1 Vägbanor

Mötesplatser ska finnas med ett avstånd på < 500 m.

Vägbanebredden vid mötesplatser ska vara ≥ 6,0 m.

Nya krav

/ För ökad framkomlighet på
enfältsvägar
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7.3.2.2.7 Räcken i snäv radie

Fordonsåterhållande räcke på väg med VR80-VR100 ska ha minst
15 m radie*).
Fordonsåterhållande räcke på väg med VR110 eller högre ska ha
minst 100 m radie*).

*) Vid på- eller avfartsramp samt väganslutning får räcke sättas i mer
snäv radie efter motivering och Beställares godkännande.

Förändrat krav

/ Om snävare radie krävs, så kan
det beslutas i aktuellt projekt efter
motivering. Dispens krävs ej.

7.3.2.3 Broräcken

Räcke för rörbro ska placeras i vägbanekant.

Förändrat krav

/ Förtydligat krav att räcke på
rörbro ska placeras i vägbanekant

7.3.3.2 Räckeslängd för del av räcke med
kapacitetsklass H2 eller högre

Ett räcke med kapacitetsklass H2 eller högre ska i båda ändar förses
med minst 10 m räcke, med samma kapacitet som längs vägen i
övrigt, placerat längs vägbanekant och därefter avslutas med
räckesavslutning.

Struket krav

/ Gammalt krav som stryks och
täcks in av andra krav.

7.3.4.2.2 Sidoräcke

Sidoräcke vid vertikalt fall ≥ 0,5 m inom vägens säkerhetszon, ska
minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2.

Sidoräcke ska minst uppfylla krav för kapacitetsklass H2 vid stup
bankhöjd överstigande 3,0 m och slänter med lutning brantare än
1:3*) inom vägens säkerhetszon ska minst uppfylla krav för
kapacitetsklass H2.
*) Gäller även på väg med VR ≥100 km/h, vid släntlutning 1:3 eller
flackare, där bankhöjd som överstiger 8 m.
Gäller även på motorväg, vid släntlutning 1:3 eller flackare, där
bankhöjd överstiger 6 m.

På motorväg där bankhöjd överstiger 6 m ska sidoräcke minst
uppfylla krav för kapacitetsklass H2.

Förändrat krav

/ Skärpt krav och förtydligat krav
för kapacitetsklass på sidoräcke.

7.3.5.1 Allmänt (Räckesavslutningar)

Neddoppade vägräckesändar kan tillåtas efter motivering och
Beställarens godkännande.

Förändrat krav

/ Neddoppade vägräckesändar kan
godtas och beslutas i aktuellt
projekt efter motivering. Dispens
krävs ej.

7.3.5.5 Neddoppad vägräckesavslutning

Neddoppad vägräckesavslutning ska utformas med en jämn
längslutning ≤ 1:15, undantaget vid stållineräcke där Beställaren kan
besluta att vägräckesände får utföras med lutning ≤ 1:4.

Kompletterat krav

/ Stållineräcke kan avslutas med
annan lutning efter beslut av
Beställare. Dispens krävs ej.
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7.4.2 Klassificering av eftergivlighet

Klassificering av eftergivlighet ska göras enligt {SS-EN
12767:2019}*).
*) Klassificering enligt SS-EN 12767:2007 godtas också.

Förändrat krav

/ Äldre klassificering godtas.
(ändring finns på flera ställen)

7.4.3.4 Skaderiskklass

Uppfångande stolpe (HE och LE) ska minst uppfylla kraven för
skaderiskklass E enligt {SS EN  12767:2019}*).

Icke uppfångande stolpe (NE) ska minst uppfylla kraven för
skaderiskklass D enligt {SS EN 12767:2019}*)

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

Förändrat krav

/ Ny beteckning för
skaderiskklass. Tidigare klass 1
innebär E för HE och LE, samt D
för NE.

8.4.1.1 Vägbanor

Ny figur 8.2 ”Utformning av motorväg i tunnel”

Förändrat krav

/ Inre vägrensmått i tunnel har
utökats från 0,5m till 1,0m.

8.4.10 Skiljeremsor

Om miljö i skiljeremsa eftersträvas som efterliknar gräs,- ängs- eller
annan vegetation ska levande material användas.

Kravtext flyttad till Råd

Kompletterat krav

/ Krav på materialegenskaper i
skiljeremsa.

/ Flera krav på utredning för behov
av utrymme flyttat till Råd och
text omformulerad.

8.6.3 Gatuträd och annan vegetation

Beslut om träd som en del i gaturummets gestaltning ska tas i ett
tidigt skede av projektet, så att vid plantering
Utrymme för av träds rötter och krona ska beaktas vid utformning av
gaturummet ska tillräckligt utrymme tillskapas för rötter och krona.

Förändrat krav

/ Arter ska väljas med hänsyn till
gaturummets mått och skala,
växtzon och proveniens.

8.7 Detaljutformning av
hastighetssäkring

Detta innebär att en analys av faktisk hastighet, människors beteende
och gaturummets form ska tillsammans påvisa den samspelssituation
som gaturummets roll i stadsbyggandet avser att uppfylla.

Kravtext utgår

/ Motivtext flyttats till Råd (Publ.
2021:003)

9.1.2.5 Väg med spårväg i blandtrafik eller och i
avskilda kollektivtrafikfält reserverat
utrymme tillsammans med buss

Förändrade rubriker

/ Ett flertal rubriker gällande
spårväg har förändrats.
Ändring gjord på flera ställen.
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9.1.6.6.1 Tvärfall och skevning för väg

Vid VR 100 km/h ska skevning 4,0 %*) väljas.
*) Om särskilda skäl föreligger kan lägre skevning väljas, efter
motivering och Beställarens godkännande.

Förändrat krav

/ Text utgår.
Avsåg endast exempel i figur och
kunde misstolkas.

9.1.6.6.2 Tvärfall och skevning för väg med
spårväg i blandtrafik eller i reserverat
utrymme tillsammans med buss och i
avskilda kollektivfält

Förändrade rubrik

/ Ändrad rubrik

/

9.2.1.3 Längslutning på gångbanor/-ytor och
gångvägar

Gångbana, gångväg och gångyta ska ha en längslutning ≤ 2 %*).

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

*) Undantag medges efter motivering och Beställarens godkännande.

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

Förändrat krav

/ För att undantag ska godtas, ska
alternativ färdväg finnas.

10.2.6.2 Enskilda anslutningar på mötesfria
vägar

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

Vid ombyggnad av befintlig 9,0 m väg med 1,0 m bred mittremsa
ska en lokal breddning av mittremsan till 1,2 m vara utförd.

Vid motstående anslutningar typ A2 får, efter beställarens
godkännande, kombineras med en högst 8,0 m lång öppning i
mitträcket i syfte att möjliggöra för jordbruksredskap att korsa
vägen. Anslutningarna ska endast utformas för trafik tvärs vägen,
inte svängande.
Motstående anslutningar av typ A2 får inte utföras med öppning av
mitträcke, utom för sporadisk traktortrafik som undantag och efter
att det motiverats och godkänts av Beställaren.
Vid motstående anslutningar typ A2 för sporadiskt korsande
jordbruksredskap, ska öppning i mitträcke vara högst 8,0 m långt.

Förändrat krav

/ Man fick ett felaktigt intryck att
denna lösning blir ett krav vid
enskilda anslutningar, men
fortfarande är vanliga korsningar
eller t.ex. öglor att föredra.

/ 1 m mittremsa har utgått och
kravet blir felaktigt.

/ Text utgår.
Kravet tydliggjort att endast
passage tvärs vägen tillåts.

/Ny kravtext
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10.3.2.1 Hastighetsdämpning

En cirkulationsplats ska vara utformad så att fordonshastigheterna
inte överskrider 30 km/h vid 30–40 miljö. och/eller vid stort
gående/cykelflöde  .

En cirkulationsplats ska vara utformad så att fordonshastigheterna
inte överskrider 40 km/h vid 50–60 miljö.

Kompletterat krav

/ Tydligare krav för
hastighetsdämpning

/ Krav har saknats för 50-60 km/h
miljö

10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E)
10.3.3.1 Allmänt

Diverse förändringar gjorda.

Vänstersväng ska vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60 km/h vara
separatreglerat med eget körfält.

Förändrat krav

/ Kapitel omskrivet med
förändrade krav och rådgivande
text har flyttats till Råd.

/ Text står redan i föreskrift och
har därför strukits.

10.3.3.8 Triangelrefuger vid fri högersväng

Vid fri högersväng som korsas av GCM-passage ska hastigheten
säkras till max 30 km/h inför den oreglerade GCM-passagen.

Kravtext utgår

/Kravet utgår och texten flyttas till
Råd, då kravet är för svårt att
tillgodose.

10.3.6 Enskilda anslutningar
Inkl. underrubriker

Förändrat krav

/Hänvisning sker till 10.2.6 med
underrubriker istället, eftersom
kapitlet inte skiljer sig, så är
kraven desamma som under
10.2.6.

10.3.7 Övergångsställen och gångpassager
10.3.7.1 Allmänt

Övergångsställe som är obevakat får inte finnas på väg där högsta
tillåtna hastighet är >60 km/h.

Vid gångpassage där cykeltrafik inte är separerad från biltrafik och
VR ≥50 ska körbanans kanalbredd (avståndet mellan mittrefug och
körbanekant) vara ≥4,0 m.

Förändrat krav

/ Gäller oavsett obevakat eller
bevakat.

/ Breddmått mellan trafikö och
körbanekant anges i 10.1.2.4 och
stryks här.

10.3.8.1 Cykelpassager

Cykelpassage får inte finnas vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60
km/tim > 60 km/tim.

Förändrat krav

/ Det ska kunna vara tillåtet ha
cykelpassage på 60 km/h
gator/vägar.
(Markerade cykelpassager får ej
finnas vid hastigheter >60 km/h.)
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10.3.8.3 Cykelöverfarter

Cykelöverfart får inte finnas vid högsta tillåtna hastighet ≥ 60
km/tim > 60 km/tim.

Förändrat krav

/ Det ska kunna vara tillåtet ha
cykelöverfarter på 60 km/h
gator/vägar.

10.6 Korsningar med spårväg
10.6.1 Allmänt

I korsningar ska de anslutande vägarna indelas i primärväg
respektive sekundärväg  .
Vid utformning av korsning ska ett mål formuleras utifrån platsens
specifika förutsättningar och de förväntningar som finns och
redovisas i trafiktekniskt PM.

Minsta horisontalradie i spårmitt ska vara 40 meter *).
*) Undantag för radier ned till 25 meter får göras efter motivering och
Spårinnehavarens godkännande från spårinnehavaren    .

Förändrat krav

/ Otydlig kravställning, samt krav
på leverans. Tas bort.

/ Krav flyttat från 10.6.2.5 och
kravet gäller generellt för korsning
med spårväg.

10.6.2 Korsnings- och anslutningsavstånd
10.6.3 Val av korsningstyp
10.6.4 Konsekvenser av möjliga

korsningstyper

Flyttad kravtext

/Text under kapitlen och
underkapitel flyttad till kapitel 5.
Kravtext kopplar mot tidig
planering.

11.2.2 Placering av hållplats

Hållplats i kurva ska uppfylla följande förutsättningar, att:
1. Förare har uppsikt över hela fordonets långsida som

vetter mot hållplats.
2. Vagnens svep inte kan träffa någon väntande resenär på

hållplatsen.
3. Instegslängden från plattformskant och fordon inte blir

större än 4,5 cm.

Nytt krav

/Text flyttat från Råd, för att
skärpa säkerhetskraven.

12.1.3 Utformning av rastficka

Eventuell utrustning så som sopkärl, toalett, sittgrupper och
informationstavla ska placeras utanför säkerhetszonen.

Förtydligat krav

/Kravtext tillkommit för att
säkerställa att alla oeftergivlig
utrustning placeras utanför
säkerhetszonen.
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12.1.5 Utformning av rastplats

Parkeringsplats för personbil ska märkas ut.
Parkeringsplats för lastbil med släp ska märkas ut.
Parkeringsplats för lastbil med släp ska placeras så insyn mot
rastplatsen bibehålls.

Rastplats ska utformas med grundläggande säkerhet enligt nedan:
1. Rastplats ska vara belyst. Se kapavsnitt 14.1.1.3.4 för
utformning
2. Parkeringsplats för lastbil med släp ska placeras så att
skuggbildning inte uppstår.
3. Rastytor ska vara öppna och ljusa.
4. Ingen skymmande växtlighet ska finnas mellan väg och
uppställningsplats eller i nära anslutning till rastytor.

På rastplats där avskärmning mot angränsande ytor eller
verksamheter krävs, ska detta utföras med stängsel som hindrar
möjlighet att klättra in och ut.

Nytt krav

/Skärpta krav med hänsyn till både
trafiksäkerhet och personsäkerhet.

12.1.7 Utformning av uppställningsplatser
för tung trafik

I samband med förberedande utmärkning ska namn och avstånd till
nästa uppställningsplats vara utmärkta i förekommande fall.

Trafikverkets grafiska profil ska användas vid utformning av
eventuell information.

Uppställningsplats ska utformas med grundläggande säkerhet enligt
nedan.

1. Uppställningsplats ska vara belyst. Se avsnitt kap
14.1.1.3.4. för utformning.
2. Parkeringsplats för lastbil med släp ska placeras så att
skuggbildning inte uppstår.
3. Uppställningsplatsen ska vara öppen och ljus.
4. Ingen skymmande växtlighet ska finnas mellan väg och
uppställningsplats eller i nära anslutning till parkeringsyta.

På uppställningsplats där avskärmning mot angränsande ytor eller
verksamheter krävs, ska detta utföras med stängsel som hindrar
möjlighet att klättra in och ut.

Nytt krav

/ Nytt krav för tydligare
upplysning.

/ Nytt krav.

/ Nya krav för högre
personsäkerhet på
uppställningsplatser.

13.2.1.1 Landsbygd

Längsgående kantlinjer och mittlinjer på vägar med ≥ 1000 ÅDT ska
vara våtsynbara.

Kompletterat krav

/Krav på våtsynbarhet gäller nu
även mittlinjer, för att höja
trafiksäkerheten.
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13.2.1.3.8 M8 Heldragen linje Förändrade krav

/Uppdaterad tabell som
överensstämmer med ny
metodbeskrivning.

13.2.1.7.2 Motorväg

Motorväg ska förses med räfflor i yttre vägren. Om inre vägrenen är
tillräckligt bred ska räffla utföras.

Förändrat krav

/ Nuvarande motorvägssektion
medger ej utrymme för räfflor på
inre vägren.

13.2.1.7.3 Mötesfri väg

Räfflor i mittvägren mot mitträcket ska inte utföras.

Räfflor utförs endast på mötesfri väg som inte har någon GCM-trafik
på vägrenen.

Kravtext utgår

/ Överflödig kravtext. Regleras i
andra krav.

/Tabell uppdaterad.

13.2.1.7.4 Tvåfältsväg

Räfflor i vägmitt ska utföras på tvåfältsvägar med VR >60 km/h och
belagd vägbredd ≥ 7,0 meter.

Förändrat krav

/ Nytt krav. Tydliggjort när räfflor
i vägmitt ska utföras på
tvåfältsväg.

/ Tabell uppdaterad m.h.t.
minskad bullernivå. Cirkulär räffla
utgår.



PM 12 (19)

Ärendenummer Dokumentdatum
2018:107166 2021-01-18

Förändringar i Krav 2021:001

TM
AL

L 
04

23
PM

2.
0

13.2.2.2 Räckesreflektorer Kravtext utgår

/ Kravtext är tillräckligt tydlig och
tabell blir överflödig. Tabell utgår.

14.1.1.1.1 Trafikmiljöns svårighetsgrad

Vid uppförande av belysning trots att krav enligt punktsatser ovan
och Tabell 14.2 ej är uppfyllda ska trafikmiljöns svårighetsgrad
väljas som ”Liten”.

Kompletterat krav

/ Kompletterande text till
punktsats och tabell.

14.1.1.3.4 Rastanläggningar

Rastficka på belysta vägar ska belysas med samma belysningsklass
som vägen i övrigt, dock med minsta belysningsklass C5.

Uppställningsplats för tung trafik ska vara belyst med minst
belysningsklass C4. Belysningen ska utformas så att skuggning från
lastbilar undviks.

Armaturerna på rastanläggning vid obelyst väg ska ha minst
avskärmningsklass G*6.

Kompletterat krav

/Kompletterade krav med hänsyn
till personsäkerhet.
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14.1.2.4 Övergångsställen

Vid belysta vägar ska vägbelysningen anordnas så att även
övergångstället blir belyst. Övergångsställen inklusive en kort
sträcka före och efter, ska vid belyst väg belysas med en
belysningsklass högre än vägen i övrigt.

Då inte normal vägbelysning ger tillräcklig trafiksäkerhet genom att
god negativ kontrast uppnås, ska separatbelysning anordnas.

Typ av separatbelysning, dess position och orientering till
övergångsstället ska utformas så att positiv kontrast genom vertikal
belysning uppnås utan att skapa bländning för föraren.

Intensivbelysning Separatbelysning av övergångställe får inte utföras
om vägbelysning saknas eller är undermålig övriga belysningskrav
enligt VGU inte klaras.

Kompletterat krav

/ Kravtext för belysning vid
övergångsställen har förtydligats
och kompletterats.

14.1.3.5 Gång- och cykelfållor

Förutsättning
Avsnittet berör plankorsningar med järnväg och spårväg på särskild
banvall.

Gång- och cykelfålla ska vara belyst om angränsande väg är belyst.

Gång- och cykelytan i fållan ska minst uppfylla belysningsklass P2
med extra krav på ansiktsigenkänning (Ev) samt avskärmningsklass
G*6.

Om angränsande GCM-väg har belysningsklass P1 ska även gång-
och cykelfällan ha belysningsklass P1.

Nytt krav

/ Kravtext gällande belysning för
gång- och cykelfållor har samlats
under nytt kapitel.

14.2.2.2 Bländningsklasser baserade på
bländtalsindex

Förutsättning
Bländtalsindex kan användas för att ställa krav på graden av
obehagsbländning från armaturer avsedda för GC-vägar. Det
beräknas som armaturens maximala ljusflöde vid 85 grader från
lodlinjen i relation till projicerad area på armaturens lysande yta.
Lågt ljusflöde och stor lysande yta ger ett lägre värde (högre klass).

Beräkningsförutsättningar finns i SS-EN 13201-2:2016. Annex A.2.
Bländtalsindex enligt Tabell 14.11 ska tillämpas för att ställa krav på
grad av obehagsbländning från armatur avsedd för GC-vägar.

Kravtext utgår

/ Kravtext obehagsbländningför
GCM-vägar flyttas till Råd.
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14.3.2.4 Styrsystem och ljusreglering

Styrsystem för belysningsanläggningar av typ kategori 4 enligt
{TDOK 2013:0580 Elkraftsanläggningar. Styrsystem för
belysningsanläggningar för väg}får inte användas.

Val av styrsystem och eventuell ljusreglering ska genomföras i
samråd med Väghållarens belysningsansvarige.

Dimring för armaturer med inbyggd nattsänkning ska utföras enligt
dimringstabell i {TRVINFRA 00145}.

Nytt krav

/ Kravtext för styrsystem och
ljusreglering har utvecklats.

14.3.2.6 Stolpplacering

Förutsättning:
Om funktionen på stolpar är beroende av påkörningsriktningen ska
detta beaktas vid val av material. Anläggning får ej utformas så att
funktion riskerar att ej erhållas.

Belysningsstolpe ska vara placerad så att belysningen inte skyms av
befintliga och planerade träd i fullt utvuxet skick.

Kompletterat krav

/ Ny förutsättningstext.

/ Ny kravtext för att säkerställa att
träd inte försämrar funktionen av
belysningskällan.

14.3.2.7 Belysningsstolpar, linor och
fundament

Stolpar som placeras inom säkerhetszonen och som inte placeras
bakom räcke ska vara eftergivliga samt uppfångande
energiabsorberande i klass HE eller LE enligt tabell A.3 SS-
EN12767:2019*) 2007.

Kravet på stolpars energiabsorberande uppfångande egenskaper
gäller stolpar med 8 m höjd eller högre.

Belysningsstolpar som står inom 150 m från kraftledning med
systemspänning ≥130 kV eller uppåt ska ha sån utformning att skydd
mot farlig beröringsspänning uppnås.

Val av skydd mot farlig beröringsspänning ska ske i samråd med
ledningsägaren

Förändrat krav

/ Återgång till tidigare standard.

/ Energiabsorberande har bytts ut
mot uppfångande.

/ Ny kravtext

/ Ny kravtext
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14.3.2.8 Vägbeläggning

Förutsättning
Vägbeläggningens reflexionsegenskaper krävs vid beräkning av
vägyteluminans. I tabellen 14.13 anges N-klass, W-klass och Q0 för
asfaltsbeläggningar på olika gatu- och vägtyper. Tabellen används
som hjälp vid belysningsberäkning när vägbeläggningens
reflektionsegenskaper inte är kända. Porfyr (röd färg) är slitstark
och används överlag vid mycket höga trafikflöden men det
förekommer även kvartsit och granit. Porfyr finns även vid låga
trafikflöden i stora delar av Dalarna pga tillgängligheten. Oftas är
beläggningen en blandning av olika stensorter för att uppfylla
kraven på slitlagret så reflektionsegenskaperna kan skilja sig åt och
kan ändras efter omläggning av slitlager.

Om vägbeläggningens reflektionsegenskaper inte är känd ska värden
i Tabell 14.12 ska användas vid belysningsberäkning.

Förändrat krav

/ Förutsättningstext flyttad till
Råd.

/ Förtydligande av kravtext.

/Ny tabell 14.12 ersätter nedan.
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14.6.2 Tunnelbelysning

Om referenshastigheten ej hinner uppnås innan tunnelmynning ska
ett beräknat stoppavstånd användas vid dimensionering av
infartsbelysningen.

Brokonstruktioner och tunnlar kortare än 25 m behöver inte
dagbelysning, nattbelysning ska utformas enligt samma principer
som vägbelysning.

Kompletterat krav

/ Förtydligande av kravtext
gällande dimensionering.

/ Förtydligat att det även gäller
brokonstruktioner.

15.1.2 Utformning av bullerskyddsskärm

Genomsiktlig bullerskyddsskärm ska förses med icke transparent
markering över hela skärmens yta. skärm ska förses med markering
om de genomsiktliga ytorna är högre än 1,0 m.

Om stängselsystem för fauna, se avsnitt 15.3.1, finns på platsen ska
bullerskyddsskärmen ingå i detta. Där bullerskydd påverkar fauna-
eller viltstråk ska faunastängsel/viltstängsel eller bullskydd, finnas
på motsatt sida av vägen.

Förändrat krav

/ Ändrat krav för att likställa med
utformningskrav i TRVINFRA-
00010 ”Bullerskyddsskärm
järnväg”.

/ Ändring av krav kopplar ihop
med stängselsystem för fauna.

15.3.1.3 Grindar

Grinden ska utformas tät för aktuella målarter.

Grindar för underhåll av byggnadsverk ska finnas i vilt- och
faunastängsel på ett avstånd av 10 – 15 m från bro eller uthopp.

Förändrat krav

/ Förtydligande för att tydliggöra
stängselsystemets funktion

/ Lättad kravställning. Det viktiga
är att det finns åtkomst till
byggnadsverket.

15.3.1.4 Färist

Färist ska placeras på raksträcka.

Färist ska kombineras med vägmärke A8 Varning för ojämn väg och
med tilläggstavla ”Färist”.

Förändrat krav

/ Förändrat krav för att minimera
risken för olyckor.

/ Trafikanten behöver varnas om
färisten.
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15.3.1.5 Uthopp

Uthopp ska som minst placeras i anslutning till platser där djur kan
ta sig in i vägområdet.

Figur 15.2 Principutformning av uthopp

Uthoppets effektiva höjd enligt Figur 15.2 ska vara minst 1,6 m och
max 1,8 m. Vid val av höjd ska hänsyn tas till klimatzon.

Uthoppets utsträckning i längsled ska vara minst 4,0 m. Anslutande
stängsel får inte blockera eller på annat sätt försvåra för djur att
uppmärksamma uthoppet eller att hoppa ut från uthoppet.

Förändrat krav

/ Något lättad kravställning

/ Figur omritad för bättre
förståelse.

/ Klimatzons-anpassning utgår för
risken att få för höga uthopp. Djur
vågar inte använda uthoppet om
det är för högt eller de kan
skadas/dödas i hoppet.

/ Breddmåttet 4,0 m flyttas till
Råd, då bredden inte är avgörande
för funktionen.

15.3.2.2.1.2 Utformning

På ekodukten ska en växtbädd med naturlig vegetation på 50-100 cm
anläggas.
Ekodukten ska dimensioneras för att en växtbädd på 50-100 cm ska
kunna anläggas på den.

Beläggning för väg på ekodukt ska vara faunaanpassad.

Belysning på ekodukt får inte finnas.

Förändrat krav

/ Förtydligat krav. Naturlig
vegetation är en förutsättning för
att definitionen av ekodukt ska
uppfyllas

/ Om fordonstrafik förekommer
ska beläggning vara
faunaanpassad (se Begrepp och
Grundvärden).

/ Ekodukt ska binda samman
naturen i ekologiskt viktiga
områden och belysning får därför
inte finnas.

15.3.2.2.2.3 Avskärmning

Höjden på avskärmningen mot ljus på en väg ovanför en
landskapsbro ska vara minst 1,4 m.

Kompletterat krav

/ Krav kompletterat med en
standardlösning (räcke med
skärm) som finns. Landskapsbro
behöver inte samma höjd på skärm
som ekodukt.
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15.3.2.2.3.1 Utformning

Anläggning för fordonstrafik på faunabron får inte negativt påverka
faunabrons funktion som faunapassage och ekologiska funktion i
övrigt.
Vid samnyttjande med väg ska faunapassagens bredd utökas med
bredden på aktuell väg.

Belysning får inte förekomma på faunabron.

Förändrat/ kompletterat krav

/ Krav lättas, då samnyttjande kan
fungera.

/ Kompletterat med att belysning
ej får finnas på faunabro, då alla
djur störs av ljus.

15.3.2.2.4.1 Utformning

Markyta i faunaport avsedd för fauna ska det vara försedd med
naturligt marktäcke.

Porten ska anläggas så att ett djur som står minst 20 meter från
portens mynning har god sikt genom porten.

Vid situationer där långa faunaportar kräver ett ljusinsläpp ska dessa
utformas så att djuren inte kan ta sig upp på vägbanan ovanför porten
via ljusinsläppen.

Anläggning för fordonstrafik i faunaport får inte negativt påverka
faunaportens funktion som faunapassage och ekologiska funktion i
övrigt
Vid samnyttjande med väg ska faunaportens bredd utökas med
bredden på aktuell väg.

Belysning får inte förekomma i faunaporten.

Förändrat krav

/ Krav ej aktuellt, då separat väg ej
ska anläggas i porten.

/ Porten får ej upplevas att den
ligger i en grop.

/ Ljusinsläpp behövs vid långa
portar, för att djur ska våga gå
igenom.

/ Multipassage kan fungera om
funktionen upprätthålls.

/ Porten ska vara anpassad för
djur.

15.3.2.2.4.2 Avskärmning/Skydd

Höjden på avskärmningen mot ljus på en väg ovanför en faunaport
ska vara minst 1,4 m.

Kompletterat krav

/ Krav kompletterat med en
standardlösning (räcke med
skärm) som finns. Faunaport
behöver inte samma höjd på skärm
som ekodukt.

15.3.2.2.5.2 Avskärmning

Höjden på avskärmningen mot ljus på en väg ovanför en
strandpassage ska vara minst 1,4 m.

Kompletterat krav

/ Krav kompletterat med en
standardlösning (räcke med
skärm) som finns. Strandpassage
behöver inte samma höjd på skärm
som ekodukt.
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15.3.2.2.6 Faunapassage i plan

Om naturlig plats med god sikt saknas utformas flackare vägslänter
för att öka trafikanternas möjligheter att se djuren.

Där faunapassage i plan placeras ska uppehåll i mitträcke göras.

Stängsel vid faunapassage i plan ska vinklas in mot vägbanan för att
bättre leda djuren över vägen.

Kompletterat krav

/ Krav kompletterat med
anvisningar, då naturlig plats med
god sikt saknas.

/ Förtydligat att det inte får finnas
mitträcken vid faunapassage i
plan.

/ Kravet ökar funktionen att leda
djuren över vägen och inte in på
vägområdet

Referenser

Referenslista uppdaterad med aktuella referenser.


