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Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Läsanvisningar 
Förändringarna som redovisas i tabell nedan, är nya/ förändrade Krav med förklaring till ändringen. 
Rättningar av fel (utan förändring av innebörd), förtydliganden 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. 

Kapitel 5 i publ. 2022:001, ”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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Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Ändring Åtgärd /Motiv 
Förändringar i Begrepp och grundvärden,
Publikation 2022:002 

3 Termer och definitioner 
Term Definition 
Aktivt viltvarnings-system Ett tekniskt system som varnar 

trafikanterna när systemet detekterar 
djur i närheten av vägen. 

Ny definition 

/ Ny definition av vad ett 
aktivt viltvarningssystem 
är. 
Det finns även andra 
typer av 
viltvarningssystem. 

Anslutning, enskild Ändrad definition 

/ Flyttad och ändrad till 
”Korsning typ enskild 
anslutning” 

Dubbelsidigt räcke Räcke placerat på ett sådant sätt att det 
är utsatt för trafik och risk för 
påkörning längs sina båda sidor, vilka 
då är trafiksidor. 

Ny definition 

/ Tillagt för att förtydliga 
med hänsyn till räckets 
placering som kan vara 
antingen enkel-
respektive dubbelsidigt 
räcke. 

Eftergivliga föremål Klassificering enligt nedan av 
produkters uppfångande egenskaper 
görs enligt SS-EN12767:2019, 
klassificering enligt SS-EN 12767:2007 
godtas också 

Kompletterat 

/ Text kompletterad med 
hänvisning till standarder 
som klassificerar de 
uppfångande 
egenskaperna hos 
eftergivliga föremål. 

Enkelsidigt räcke Räcke placerat på ett sådant sätt att det Ny definition 
är utsatt för trafik och risk för 
påkörning enbart på en 
konstruktionssida, vilken då blir 
trafiksida. Produkten i sig kan dock 
mycket väl vara lämpad för påkörning 
från fler riktningar och vara ställt på 
marknaden som dubbelsidigt. 

/ Tillagt för att förtydliga 
med hänsyn till räckets 
placering som kan vara 
antingen enkel-
respektive dubbelsidigt 
räcke. 
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Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Korsning typ enskild anslutning Med anslutning avses en mindre vägs 
eller GCM-vägs 
anslutning till allmän väg. 
Korsningar med enskild väg delas in i 
följande typer: 

 A1: Anslutning med ÅDT-Dim 
>100 f/d, korsning i plan typ A 
eller B. 

 A2: Anslutning av ägoväg för 
traktortrafik och tröska, för Ts 
och S. 

 A3: Anslutning till väg eller 
fastighet med högst fem 
bostäder. Utformas för för 
sopbil, slamsugsfordon LOS 
o.dyl. 

 A4: Anslutning till fler än fem 
bostäder och med ÅDT-Dim 
<100 f/d, för Lbn. 

 A5: Anslutning för 
utrymmeskrävande fordon, t ex 
skogsbilväg, för Ls. 

Förändrad, förtydligad 
definition 

/ Definition ändrad till 
”Korsning typ enskild 
anslutning”, då begreppet 
saknas i 
trafikförordningen. 

/ Korsning typ A3 
förtydligad att det är en 
mindre 
fastighetsanslutning till 
huvudväg som avses. 

Oeftergivligt föremål Med oeftergivliga föremål avses större 
fasta föremål. 
Exempel på oeftergivliga föremål: 
.. 

 el- och teleskåp som inte 
uppfyller standard enligt 
EN12767 eller EN12899-3 

.. 

Förtydligad definition 

/ Förtydligad definition 
att el- och teleskåp som 
inte uppfyller rätt 
standard, klassas som 
oeftergivligt inom 
säkerhetszonen. 

 hus, murar o.dyl som inte har 
slät yta längs vägen 

.. 

/ Borttagen definition, då 
slät yta hos hus, murar 
och dyligt ej kan ses som 
oeftergivliga. 

Sidoplacerat räcke Sidoförskjutet vägräcke som för att t.ex. 
ge utrymme för uppställt fordon mellan 
körbana och räcke, placeras längre ut i 
stödremsan än sidoräcke. 

Borttagen definition 

/ Begreppet ”sidoplacerat 
räcke” utgår då det per 
definition inte finns. 
Istället används ett 
sidoräcke som tillåts 
placeras skilt från 
beläggningskanten. 
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Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Stup Vertikalt fall med höjd ≥ 0,5 m eller 
slänt med lutning > 1:3 för 
motorfordon. För gående och 
cykeltrafik gäller ≥ 0,2 m eller slänt 
med > 1:2. 

 Innerslänt eller annan tvär 
lutning nedåt, brantare än 1:3 

Förtydligad definition 

/ Tydligare förklaring vad 
definitionen av stup 
innebär. 

för vägtrafik 
 Innerslänt eller annan tvär 

lutning nedåt, brantare än 1:2 
för GCM-trafik. 

 Vertikalt fall med höjd 
≥ 0,5 m för motorfordon. 

 Vertikalt fall med höjd 
≥ 0,2 m för GCM-trafik. 

Säkerhetszon Följande objekt tillåts inom 
säkerhetszonen även om de per 
definition är oeftergivliga: 

 Rörstolpe för vägmärke 
definieras som eftergivlig för 
biltrafik. 

 Busshållplatskantstöd med 
maximal höjd 0,20 m 

 Busskur/ väderskydd 

Förtydligad definition 

/ Tillagda objekt som 
tillåts inom 
säkerhetszonen. 

Tunnel För biltrafik: en överliggande täckande 
tunnelkonstruktion i stål eller betong 
som är längre än 100 m, samt 
överdäckning oavsett konstruktionens 
längd. TRVK TRVINFRA-00233 
Tunnelbyggande gäller. För längder 
under 100 meter gäller TRVINFRA-
00226, Bro och broliknande 
konstruktion, Allmänna krav. 

Förtydligad definition 

/ Förtydligas för att 
stämma med 
TRVINFRA-00233 
Tunnelbyggande. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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PM 6 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Tätort Tätort definieras som sammanhängande 
bebyggelse med högst 200 meter mellan 
husen och minst 200 invånare. 
Utformning ska anpassas till aktuell 
trafiksituation och miljö. Det kan gälla 
genomfartsvägar utan oskyddade 
trafikanter som ligger innanför 
tätortsgränsen men där 
landsbygdsutformning är lämplig. Detta 
gäller även exempelvis övergångszoner 
med randbebyggelse och mindre 
bebyggelsegrupper/ bybildningar. 

Förtydligande definition 

/ Definition förtydligas 
utifrån att den upplevs 

Efter motivering och Beställarens 
godkännande kan i följande fall 
landsbygdsutformning tillämpas (även 
om det per definition inbegrips i 
begreppet tätort): 

 Övergångszoner med 
randbebyggelse 

 Mindre bebyggelsegrupper/ 
bybildningar 

 Genomfartsvägar utan GCM. 

otydlig och löptext 
gällande tätort återfinns 
även  i krav och råd på 
ställen där det behöver 
förtydligas. 

Värnzon Område utanför vägbana, som inte 
uppfyller krav för säkerhetszon, som 
ska skyddas av fordonsåterhållande 
skyddsanordning och som har samma 
utbredning som vägens motsvarande 
krav på säkerhetszons bredd. 

Ny definition 

/ Ny definition för att 
kunna hänvisa till ett 
specificerat område 
bakom en 
skyddsanordning 

Säkerhetszon upphör per 
definition om vi sätter 
upp en skyddsanordning 
och ett nytt begrepp 
behövs för att kunna 
relatera till ytan bakom. 

Öppenhetsindex 

I öppenhetsindex är höjd, bredd och 
längd de mått passagen har sett ur 
djurens perspektiv. 

Förtydligad definition 

/ Ett förtydligande i form 
av en skiss förtydligar 
vad måtten i formeln för 
öppenhetsindex relaterar 
till. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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PM 7 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

5.2.1.1 Personbil P 

Typfordon P är personbilar och övriga bilar med motsvarande storlek och 
prestanda, t.ex. små lastfordon typ "pickup" m.fl., se Tabell 5.5 

Figur 5.7 Mått för typfordon P 

Förtydligat/ Förändrat 
krav 

/ Vilseledande text 
borttagen 

/ Förändrade mått för 
personbil P. 
De nya måtten baserar sig 
på ett vanligt 
förekommande fordon i 
dagens bilpark. 
Mini representerar 1 % -, 
Liten 15 % -, Mellan 50 
% - och Stor 85 % av 
personbilsparken. 

/ Förändrade mått för 
personbil och ny figur på 
representativt fordon. 

/ Tidigare figur och mått 
borttagna. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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PM 8 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

5.2.2 Dimensionerande trafiksituation för 
motorfordon (DTS) 

Förändrat krav 

/ Mått i tabell förändrade 
utifrån ny kunskap 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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PM 9 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

5.2.4 Strålkastare och bromsljus 

Förutsättning 
Siktsträckan vid halvljus är mellan 841 - 1212 m vid halvljus och vid helljus 
143 - 278 m med 3 lux på vägbanan. 
85-percentilen för halvljus är 91 m och för helljus 1641 m. 

Figur 5.30 Strålkastarhöjd och bromsljushöjd 

Ljusspridning varierar mellan 0,75°–0,85° som grundvärde har 0,85° valts, 
se Figur 5.31. 

Figur 5.31 Ljusspridning 

Förtydligat/ Förändrat 
krav 

/ Förändrade värden från 
ett urval av de mest 
vanligt förekommande 
100 fordonsmodeller i 
landet. 

/ Förtydligad bild utifrån 
att de flesta fordon 
numera har högt placerat 
bromsljus 

/ Förändrat värde på 
spridningsvinkel utifrån 
dagens fordonsmodeller 

/ Tidigare figurer och 
spridningsmått borttagna. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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5.3.1 Hastighetsbeteende i kurva Förtydligat krav 

Bilars hastighet i kurva är ett grundvärde för att bestämma radier i 
horisontalkurvor och förutsättning för att beräkna hastighetsprofiler etc. 

R≥V²/g x (fs ± E) 
Där: 
R= horisontalradie (m) 
V= hastighet (m/s) 
g= normalacceleration (9,82 m/s²) 
fs= sidofriktionskoefficient 
E= skevning (m/m), negativ (–) vid ”felskevat” 
Dimensionerande sidofriktion fs är: 
fs=0,28 x EXP(-0,0096 x V) 
V= hastighet (km/h) 

/ Förtydligat krav med 
formel som ligger till 
grund för beräkning av 
hastighetsprofil. 

5.3.3 Accelerationsbeteenden i normala 
trafiksituationer 

Normala accelerationsbeteenden ges i  Tabell 5.12. För tunga fordon minskar 
accelerationsförmågan med ca 0,1 m/s2 för varje procents uppförslutning, se 
närmare avsnitt 5.2 Motorfordon. 

Förändrat krav 

/ Tidigare tabell var 
felaktigt reviderad och 
har nu uppdaterats med 
värden för hastigheterna 
0-50 km/h resp. 50-70 
km/h 

5.3.5 Ryck 

VGU använder för mjukt körsätt 0,5 m/s3 som grundvärde för ryck i längdled och 
0,45 m/s3 för sidoryck. 

För mjukt körsätt används 0,5 m/s3 som övre gränsvärde för ryck i längdled. För 
att sidoryck ska upplevs bekvämt, används ett övre gränsvärde som varierar 
beroende på hastighet enligt: 

k=Exp(-0,000015*V³)+0,45 

k ryck (m/s³) 

V hastighet (km/h) 

Sidkraftförändringar upp till 0,45 m/s3 upplevs som bekväma. 
Sidkraftförändringar större än 0,8 m/s3 upplevs som obekväma. 

Förtydligat krav 

/ Krav har förtydligat 
med formel för uträkning 
av ryck, samt förtydligad 
text. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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PM 11 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Förändrat/ kompletterat 5.3.7 Sidoförflyttning 
krav 

/Borttaget diagram 

Figur 5.45 Erforderlig längd för fordons sidoförflyttningar på raklinje med 
hänsyn till referenshastighet och dimensionerande sidoryck. 

/ Tidigare diagram har 
justerats med nya värden 
och kompletterats med 
stöd för fler hastigheter. 

Den visade kurvan i Figur 5.44 avser ett teoretiskt körspår som bör ges utrymme 
vid utformningen. I början och slutet på körspåret sker så små sidoförflyttningar 
att de normalt ryms inom körfälten. Totalsträckan för riktningsförändring kan / Förtydligad text. 
därför som mest avkortas ned till en längd som motsvaras av en fordonsbredd vid 
körfältsbyte. För sidoförflyttningar inom körfält kan längderna avkortas till högst 
hälften av längden enligt Figur 5.45, se exempel i Figur 5.46. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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Förändringar i Krav,
Publikation 2022:001 

6.1.1.2 Frigångshöjd Förtydligat krav 

På vägar som dimensioneras för lastbil typ Lspec ska detta typfordon med en 
frigångshöjd på 0,2 m kunna passera med minst 0,05 m marginal. 
Vid korsande av järnväg i plan (plankorsning) ska en lastbil av typ Lspec med en 

/Text ändrad utifrån VGU
Krav Övergripande krav 
2012. 

frigångshöjd på 0,2 m kunna passera med minst 0,1 m marginal. 
För bestämning av frigångshöjd för Lspec kan ett förenklat typfordon enligt Figur 
6.1 användas. Frigångshöjd 0.2 m avser höjd mellan underredets lägsta punkt och 
vägbana på plan mark. 
Marginal ska vara minst 0,05 m för passerande Lspec med frigångshöjd 0,2 m på 
väg som dimensioneras för detta typfordon. 

Marginal ska vara minst 0,1 m mellan korsande Lspec med frigångshöjd 0,2 m 
enligt Figur 6.1 och spåranläggningen. 

6.5.1 Passagemöjligheter för djur Förändrat krav 

/ ÅDT stryks. Djuren 
Passager i plan på vägar med vilt-/ faunastängsel får inte finnas där: 

� ÅDT > 5000. 
använder passagen helst 
då trafikmängden är liten 

� VR >Den skyltade hastigheten är över 80 km/h under dygnet. 
� längs ett vägavsnitt som är försedd med mitt- eller sidoräcken. Skyltad hastighet är den 

väsentliga, ej 
referenshastighet. 

7.1.1.3.1 Sidoområdesutformning Förändrat krav 

/ Förändrad figur utifrån 
Figur 7.4 förändrad. det nya begreppet 

”Värnzon”. 

7.1.2.2 Vägbanor och mittremsor Förändrat krav 

Vid dubbelsidigt tvärfall och skevningsövergångar ska beläggningsrygg placeras i 
mitträckeslinje. 

/ Text flyttad till Råd. 
Kravet gör att det inte är 
möjligt att anordna 
”vandrande höjdrygg” för 
att förbättra resulterande 
lutning vid 
skevningsövergångar i 
dåligt längdfall. 

7.1.2.4.1 Sidoområdesutformning Förändrat krav 

/ Förändrad figur utifrån 
Figur 7.9 förändrad. det nya begreppet 

”Värnzon”. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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7.1.2.4.2 Säkerhetszon Förtydligat krav 

Säkerhetszon ska vara fri från: 
� fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 m ovan marknivån*), 
� stup**), 
� vatten med djup > 0,5 m vid medelvattenstånd. 

*) Undantag för högre hinder inom säkerhetszonen anges i VGU Begrepp och 

/ Kompletterat med 
undantag för vissa 
oeftergivliga föremål som 
får förekomma inom 
säkerhetszonen enl. VGU 
Begrepp och 

grundvärden publ. 2022:002.
**) Undantag: Korsande vägtrummor med dimension ≤ 0,8 m får finnas i 

grundvärden. 

säkerhetszonens yttre halva. Figur 7.9 förändrad. 

7.1.3.3.1 Sidoområdesutformning 

Figur 7.9 förändrad. 

Förändrat krav 

/ Förändrad figur utifrån 
det nya begreppet 
”Värnzon”. 

7.1.3.3.2 Säkerhetszon Förtydligat krav 

Säkerhetszon ska vara fri från: 
� fasta oeftergivliga hinder högre än 0,1 m ovan marknivån*) **), 
� stup***), 
� vatten med djup > 0,5 m vid medelvattenstånd. 

*) Undantag: Vid plankorsning med järnväg eller spårväg får bomdriv och portaler 
placeras i säkerhetszon.
**) Undantag för högre hinder inom säkerhetszonen anges i VGU Begrepp och 

/ Kompletterat med 
undantag för vissa 
oeftergivliga föremål som 
får förekomma inom 
säkerhetszonen enl. VGU 
Begrepp och 
grundvärden. 

grundvärden publ. 2022:002.
***) Undantag: Korsande vägtrummor med dimension < 0,8 m får finnas i 
säkerhetszonens yttre halva. Figur 7.9 förändrad. 

7.1.6.1.3 Bullerskydd 

Vid placering och utformning av bullerskydd i områden med identifierade natur-
och kulturmiljövärden i känslig kulturmiljö ska bullerskydd anpassas till miljön. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligande av krav 
att hänsyn även behöver 
tas till naturmiljön. 

7.2.2.1 Skyddsremsa Förtydligat krav 

GCM-bana/GCM-väg som vetter mot stödmur ska ha en skyddsremsa mot 
stödmuren med bredd ≥ 1,2 m*), se Figur 7.21. 
*) Undantag kan medges ner till 0,6 m efter motivering och Beställarens 
godkännande. 

/ Text och figur 
överflödiga. Täcks in av 
andra krav i samma 
kapitel. 

Figur 7.21 utgår 

GCM-bana ska mot räcke, som separerar den från väg eller busshållplats,  ha en 
hårdgjord skyddsremsa med bredd ≥ 0,3 m 

/ Krav gäller alla räcken, 
även sidoräcken 

Skyddsremsan för GCM-bana, som är förhöjd med kantstöd, ska ha avvikande 
kontrast eller struktur mot intilliggande GCM-banas beläggningsyta. 

/ Förtydligat krav att det 
gäller skyddsremsa på 
förhöjd GCM och kan 
även ha avvikande 
struktur. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 
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7.2.2.1 Säkerhetszon 

GCM-bana/GCM-väg ska ha en säkerhetszon för cykeltrafik på vardera sidan med 
bredd 0,6 m*), se Figur 7.24. 
*) Undantag vid räcke, där säkerhetszon utgår ersätts med skyddsremsa om > 0,3 
m enligt 7.2.2.1 Skyddsremsa. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligat texten vad 
som händer när 
säkerhetszon utgår. 

7.2.2.3 Typsektioner Förtydligat krav 

/ Förtydligat kravet att det 
Vid smalare sidoremsa än de som anges i Tabell 7.2 ska separering av GCM-väg avses ”vägräcke” 
kompletteras med vägräcke . eftersom det här handlar 

om att förhindra att 
bilarna kommer upp på 
GCM-banan. 

7.3.1 Allmänt Kompletterat krav 

/ Kompletterat krav, då 
Skyddsanordning  får inte vara penetrerande. det finns risk att höga 

räcken övergår i lägre 
Skyddsanordnings utformning får inte motverka funktionen av eventuella utan att toppföljare 
vattenskyddsåtgärder. avslutas korrekt (enbart 
Räckesståndare eller annan anordning får inte penetrera eventuellt kravställt med dragstag). 
tätskikt i mark. 

/ Tas bort, då denna 
företeelse täcks in av 
ovanstående krav. 

7.4.3.1 Allmänt Förtydligat/ kompletterat 
krav 

Stolpe och bärare av vägutrustning, även eftergivlig, får inte vara placerad inom 
ett räckes deklarerade arbetsbredd och i förekommande fall fordonsinträngning, se 
avsnitt 7.3.4.3 Arbetsbredd och fordonsinträngning. 

/Kravet behöver även ta 
hänsyn till måttet 
angående 
fordonsinträning, för att 
beakta högre fordons risk 
att träffa hinder högre 
upp på fordonskarossen 
utanför räckes 
deklarerade arbetsbredd. 

7.4.3.3.2 Belysningsstolpe, matning med Kompletterat krav 

luftledning 
/ Kompletterat krav så 

Stolpe försedd med luftledning ska vara krockprovad med luftledning och stolpe med luftledning 
uppfylla krav för icke uppfångande stolpe (NE). även uppfyller krav för 

icke uppfångade stolpe. 

Kravet ovan gäller inte om luftledningens infästningsanordning till stolpen är /Text stryks efter ny 
konstruerad för att inte påverka stolpens eftergivlighet. tillagd text ovan. 
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8.1 Gaturumsbeskrivning Förändrat krav 

Utformnings-/gaturumsbeskrivning ska finnas framtagen som underlag för 
principutformning resp. detaljutformning. 
Utformnings-/gaturumsbeskrivning ska innehålla avsnitt med huvudrubrikerna 

1.Omgivningens/Gaturummets anspråk 
2.Trafikens anspråk 
3.Hänsyn till viktiga egenskaper 
4.Villkor att uppfylla 

/ Krav flyttat till Råd och 
text omskriven till 
rådstext. 

8.4.10.1 Mittremsa 

Mitträcke ska finnas på motorväg. 
Mitträcke ska finnas på flerfältsväg vid >VR80. 

Motorväg ska ha räcke i mittremsa. 

Flerfältsväg med VR > 80 km/h ska ha räcke i mittremsa. 

Räcke i mittremsa ska vara utformat och placerat så att kraven på räckesfunktion 
uppfylls i de trafikriktningar som förekommer vid räcket. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligat krav att 
räcke i mittremsa kan 
bestå av två enkelsidiga 
vägräcken. 

8.5 Banor/vägar för gående och cykeltrafik Förtydligat krav 

/ Tidigare kapitel 8.8 
”Friliggande GCM-vägar 
i huvudnät” har arbetats 
in i kap. 8.5, för mer 
sammanhållen 
kravställning avseende 
GCM-banor och GCM-
vägar. 

8.6.6.1 Möbleringszon 

Möbleringszonens bredd ska väljas så att dimensionerande gatumöbler och 
vägutrustning ryms. 

Möbleringszonens ytskikt ska vara avvikande från gångyta. 

Förtydligat krav 

/ Kravtext flyttat från 
8.5.1.2 för ökad tydlighet. 

8.6.8 Bänk/vilplats Kompletterat krav 

/ Krav kompletterat så att 
När sittplats är placerad och vänd mot GCM-bana och GCM-väg, ska denna kravet även gäller 
placeras minst 2,0 m från banans kant, enligt Figur 8.10. Annars ska denna friliggande GCM-väg. 
placeras utanför säkerhetszon. 

(flyttad figur) / Tidigare figur 8.11 har 
flyttats hit från 8.8.1.4.2 
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8.8 Friliggande GCM-vägar i huvudnät Förtydligat krav 

/ Tidigare kapitel 8.8 
”Friliggande GCM-vägar 
i huvudnät” har arbetats 
in i kap. 8.5, för mer 
sammanhållen 
kravställning avseende 
GCM-banor och GCM-
vägar. 

9.1.2.2 Motorväg Förändrat krav 

Skevningsövergång får inte vara placerad på sträcka där längslutning är mindre än 
0,5% eller större än 3 %. 
Skevningsövergång får inte vara placerad på sträcka där längslutning är mindre än 
0,5. 

/ Krav förändrat så det 
tillåts skevningsövergång 
i längslutning större än 3 
%, men med krav på 

Skevningsövergång med längslutning större än 3% ska utföras med minsta tillåtna minsta tillåtna längd. 
längd. 

9.1.5.1.3 Synlig del av hinder 

Vid beräkning av sikt ska en så stor del av hindret vara synlig i vertikal- och 
horisontalled som motsvarar synbarhetsvinkeln, alltså 0.00029 x siktsträckan (m). 

Vid beräkning av sikt ska så stor del av hindret som anges i Tabell 9.3 nedan vara 
synlig i vertikal- och horisontalled. 

Kompletterat/ förändrat 
krav 

/ Kravet kompletterat 
med formel för uträkning 
av gränsvärden för sikt. 

/Tabellen borttagen, den 
gav endast ett ungefärligt 
värde. 

9.1.6.2.2 Horisontalkurva Kompletterat/ förändrat 
krav 

Tabell 9.7 Horisontalkurva. Minsta radiestorlek i skevad kurva med fri sikt 
/ Tabell uppdaterad med 
större noggrannhet utifrån 
nya beräkningar av 
radier. 

/Tabell även 
kompletterad med värden 
för lägre dimensionerade 
hastigheter (VR). 
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9.1.6.2.2 Horisontalkurva Förändrat krav 

Tabell 9.8 Minsta radiestorlek i horisontalkurva utan skevning 
/ Tabell uppdaterad med 
större noggrannhet. 

9.1.6.2.3.1 Övergångskurva för väg Kompletterat/ förändrat 
krav 

Tabell 9.12 Minsta resulterande radie utan övergångskurva 

/ Tabell uppdaterad för att 
undvika att 
övergångskurva blir 
mindre än minimiradie. 

/Tabell även 
kompletterad med värden 
för lägre dimensionerade 
hastigheter (VR). 

Tabell 9.13 Minsta klotoidparameter / Tabell uppdaterad med 
större noggrannhet. 

/ Tabell även 
kompletterad med värden 
för lägre dimensionerade 
hastigheter (VR). 

/ Borttaget krav syftar till 
den estetiska 

Klotoidparametern (A) ska dessutom uppfylla följande kriterie: 
R/3 < A < R   där A > R/3 gäller för stora radier, A < R vid små radier. 

linjeföringen och är 
motstridande till det 
kördynamiska kravet 
ovan. Kravet flyttat till 
Råd. 

9.1.6.3 Breddökning i horisontalkurvor med små 
radier 

Förtydligat krav 
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Figur 9.10 Breddökning körfält 

/ Figur förtydligad, då 
breddökning inte gäller 
specifikt Lps, utan gäller 
alla fordon. 

9.1.6.5 Sidoförflyttning Kompletterat/ förändrat 
krav 

/ Ny figur utifrån 
förändrad tillåten 
sidoacceleration i låga 
hastigheter, samt 
kompletterad med fler 
kurvor (hastigheter). 

Figur 9.12 Sidoförflyttning, erforderlig längd med avseende på hastighet 

/ Figur borttagen 

Figur 9.12 Sidoförflyttning, erforderlig längd 
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Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

Kompletterat/ förändrat 
krav 

9.1.6.8.1.1 Vertikalkurvor för väg 

Förutsättning 
Angivna vertikalradier tar hänsyn till komfort och krav på stoppsikt. För 
beräkning av konvex vertikakurva, har längslutning -5% använts vid läget för / Ny förutsättningstext 
fordonsstopp. För beräkning av konkav vertikalkurva, har längslutning -5% 
använts som lutning vid läget för stoppsiktssträckans start. 
I de fall vägens längslutning någon sida om vertikalkurvan lutar mer än 5%, kan 
en större vertikalkurva krävas för att uppnå krav på stoppsikt. 

/ Förändrat krav utifrån 
att gränsvärden har 
angetts med större 
noggrannhet utifrån nya 
beräkningar. Tabell 
kompletterad med fler 
hastighetsintervall. 
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/ För högre 
dimensionerande 
hastigheter begränsas 
radiestorleken till 4500 m 
p.g.a. helljusets räckvidd, 
dess spridningsvinkel i 
vertikalled, samt 
förmågan att uppfatta 
hinder. 

I särskilda fall kan dock Trafikverket besluta att värden enligt Tabell 9.18 ska 
uppnås. / Förändrat krav utifrån 

att gränsvärden har 
angetts med större 
noggrannhet utifrån nya 
beräkningar. Tabell 
kompletterad med fler 
hastighetsintervall. 

/ För högre 
dimensionerande 
hastigheter begränsas 
radiestorleken till 4500 m 
p.g.a. helljusets räckvidd, 
dess spridningsvinkel i 
vertikalled, samt 
förmågan att uppfatta 
hinder. 

Förändringar i Krav 2022:001/ 2022:002 



 
 

 

 

 

 

PM 21 (31) 

Ärendenummer Dokumentdatum 
2022-01-28 

TM
AL

L 
04

23
 P

M
 2

.0
 

9.1.6.9 Lutning 

Resulterande lutning (snedlutning) lr ska vara inom intervallet ≥ 0,5 %***) till ≤ 8 
% ****). 

***) Undantag kan medges på kortare sträckor vid ombyggnad till MLV, där lr får 
vara < 0,5 % efter motivering och Beställarens godkännande. 

Förändrat Krav 

/ Undantaget har ändrats 
att gälla alla vägtyper och 
inte enbart att gälla vid 
ombyggnad till MLV. 

9.2.1.3 Längslutning på gångbanor/-ytor och gångvägar Förtydligat krav 

/ Förtydligat att kraven 
för nivåskillnader >6 m 
är desamma. 

9.2.1.4 Längslutning på cykelbanor/GCM-vägar Förtydligat krav 

/ Förtydligat att kraven 
för nivåskillnader >8 m 
är desamma. 

*) Efter motivering och Beställarens godkännande får värden för ”största godtagbara 

lutning” tillämpas. För tillfart till planskild GCM-passage bör motiv för att ha större 

lutningar än 5 % vara tunga eftersom alternativ färdväg för personer med 

rörelsenedsättning sällan finns inom rimligt avstånd.Större lutning än 5 % godtas endast 

efter motivering och Beställarens godkännande. För tillfart till planskild GCM-passage bör 

motiv för att ha större lutningar än 5 % vara tunga eftersom alternativ färdväg för personer 

med rörelsenedsättning sällan finns inom rimligt avstånd. 

/ Tydligare beskrivning 
när största godtagbara 
lutning kan tillämpas. 

9.2.1.5 Tvärfall på gångbanor/-ytor, cykelbanor 
och GCM-vägar 

Gångbana/gångyta ska ha ett tvärfall på 1 – 2 %.*) 

Cykelbana/GCM-bana/GCM-väg ska på raksträcka ha ett tvärfall på 1 – 2 %. 

*) Om gångytan ligger väderskyddad, kan ytan i undantagsfall vara helt plan. 
Sådant undantag ska motiveras och få Beställarens godkännande. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligat att undantag 
kan göras gällande 
tvärfallslutning om ytan 
ligger väderskyddad. 
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10.1.1.10 Korsning med hastighetsdämpande utformning Nytt krav 

Åtgärder ska vidtas så att fordonshastigheterna vid korsningspunkten inte 
överstiger 70 km/h*) 

*) Beställaren får efter motivering, besluta om hastighetsdämpning till annan, lägre 
hastighet. 

/ Nytt krav på utformning 
när man bedömt att en 
korsning ska
hastighetsäkras. Även 
med undantag att 
hastighetsdämpning till 
annan hastighet kan 
beslutas. 

10.2.1.6 Vänsterpåsvängskörfält 

Ett vänsterpåsvängskörfält ska utformas så att vänstersvängande trafik leds in i det 
egna körfältet utan att påverka genomgående trafik. 

Förtydligat/ Förändrat 
Krav 

/ Figur 10.10 ersatt med 
ny figur för tydligare 
utformningsprincip. 

Figur 10.10 Vänsterpåsvängskörfält, principfigur 

Högsta tillåten hastighet längs primärvägen ska vara ≤ 70 km/h. 
Vänsterpåsvängskörfältet ska utformas med längder enligt Figur 10.10. 
Vänsterpåsvängskörfältet ska utformas så att vänstersvängande trafik leds in i det 
egna körfältet utan att påverka genomgående trafik. 

Figur 10.10 Vänsterpåsvängskörfält, principfigur. Angivna längder gäller om 
högsta tillåten hastighet är 70 km/h. Vid lägre hastighet väljs längder enligt 
särskild utredning. 

/ Kravtext ersatt med ny 
för att bl.a. tydliggöra vid 
vilka 
hastighetsförhållanden 
korsningstypen kan 
tillämpas. 

10.2.1.8 Sidoområden i korsningar A-C och i enskilda 
anslutningar 

Sidoområden i korsningar och anslutningar där primärvägens referenshastighet är 
minst 80 km/h ska utformas enligt Figur 10.15. Måttet L ska vara större eller lika 
med primärvägens säkerhetszon. 

Förtydligat Krav 

/ Förtydligande av kravet 
vad måttet L ska ta 
hänsyn till. 

Måttet L till närmsta del av icke eftergivligt hinder med höjd > 0,1 m ska vara 
större eller lika med : 
� primärvägens säkerhetszon, 
� räckes deklarerade arbetsbredd för räcke placerat längs primärvägen, 
� krav enligt 7.3.2.2.8 Räcken i snäv radie. 
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10.2.2.1 Allmänt 

I de fall en cirkulationsplats ska signalregleras, ska kraven i avsnitt 10.2.3 
Trafiksignalreglerade korsningar (E) följas. 

Kompletterat krav 

/ Kravet är kompletterat 
för att öka tydligheten 
mot trafikanten och öka 
trafiksäkerheten i 
signalreglerade 
cirkulationsplatser. 

10.2.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E) 
Kompletterat krav 

Se krav i avsnitt 10.3.3 Trafiksignalreglerade korsningar (E), förutom de krav som 
avser gående och cykeltrafik. 

Trafiksignalreglerad korsning får inte användas för att reglera trafiken periodvis 
(s.k. släckt anläggning). 

I de fall en cirkulationsplats ska signalregleras, så ska den signalregleras i sin 
helhet. 

Cirkulationsplats får inte vara delvis signalreglerad inne i cirkulationsplatsen. 

Hastighetsdämpande åtgärder får inte användas i eller i nära anslutning till 
trafiksignalreglerad korsning. 

/ Kravet är kompletterat 
för att öka tydligheten 
mot trafikanten och öka 
trafiksäkerheten i 
signalreglerade 
cirkulationsplatser. 

/ Nytt krav för att 
begränsa risken att 
uppmärksamheten riktas 
mot annat än signalerna 
och övriga trafikanter. 

10.2.6.2 Enskilda anslutningar på mötesfria vägar Förändrat krav 

/ Figur flyttad till råd och 
justerad, då vänstersväng 
inte är lämpligt direkt 
från en väntficka. 

Figur 10.23 Anslutning med väntficka, principfigur. 

Där trafikdelartavla finns ska mittremsa vara minst 1,2 m bred enligt måttkedja i 
Figur 10.23. 
Väntfickas bredd, mätt från vägrenskant, ska vara minst 2,5 m. 

10.2.7 Överfarter för skoter Nytt krav 

/ Nytt kapitel för att få en 
enhetlig utformning för 
överfart över 
väganläggning med 
skoter. 
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10.4.2 Trafikplatsutformning allmänt Förändrat krav 

/ Tabellvärden 
uppdaterade så att värden 
stämmer med 
händelsetätheten, Se 
Begrepp och grundvärden 
kap 5.3.11. 

10.4.5.2 Parallellavfarter Förändrat krav 

/ Tabellvärden 
uppdaterade så dessa 
bättre stämmer överens 
med kravet för 
sidoförflyttning för 
avsedd hastighet (VR). 

10.4.6.2 Påfarter Förändrat krav 

/ Tabellvärden 
uppdaterade för bättre 
noggrannhet jämfört med 
tidigare avrundade 
värden. 

10.5.1.1 Sikt från väg Flyttat krav 

/ Krav utgår ur VGU och 
flyttas till regelverket för 
Plankorsningar 
(TRVINFRA-00304). 
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10.5.3 Överfart för skoter Flyttat krav 

/ Krav utgår ur VGU och 
flyttas till regelverket för 
Ren- och viltstängsel 
(TRVINFRA-00009). 

11.1.1.1 Dubbel stopphållplats (timglashållplats) Kompletterat krav 

Dubbel stopphållplats ska endast anläggas vid VR≤40. / Kompletterat krav för 
att förtydliga kopplingen 
till kap. 5.18. 

11.1.1.2 Enkel stopphållplats 

Enkel stopphållplats ska endast anläggas vid VR≤40. 

Kompletterat krav 

/ Kompletterat krav för 
att förtydliga kopplingen 
till kap. 5.18. 
(felaktigt benämnt 
Dubbel stopphållplats i 
11.1.1.2) 

11.1.1.3 Klackhållplats Kompletterat krav 

Klackhållplats ska endast anläggas vid VR<60. / Kompletterat krav för 
att förtydliga kopplingen 
till kap. 5.18. 

11.1.3.1 Körbanehållplats 

Körbanehållplats får inte finnas där VR > ≥ 70*). 

*) Efter motivering och Beställarens godkännande får körbanehållplats tillämpas 
på vägar med VR 80 km/h vid låga trafikflöden och och få antal stannande bussar. 

Förändrat krav 

/ Krav förändrat att kunna 
tillämpa körbanehållplats 
även på basvägnätet 
(VR70 km/h). 

11.1.4.2 Vid utfarter och mindre korsningar 

Om busshållplats är placerat längs tvåfältsväg eller enfältsväg med VR≤60 ska 
vägmärke E22 busshållplats finnas. 

Förändrat krav 

/ Kravtext struken, då 
kravet är felaktigt. 

11.1.4.3 Vid korsning längs tvåfältvägar Kompletterat krav 

/ Kompletterad tabell 
med värden för VR80 
km/h. 
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11.1.5.7 Fickhållplats Kompletterat krav 

Tvärfall på en fickhållplats får inte överstiga 2,5 %. 

Tvärfall på fickhållplats i ytterkurva på vägar med vägbredd >9,0 m ska luta utåt 
2,5 %. 

/ Kompletterat krav för 
inte få för stora lutningar 
i sidled på 
fickhållplatsen. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen när 
hållplatsen är placerad i 
kurva. 

12.1.3 Utformning av rastficka Kompletterat krav 

Tvärfall på en fickhållplats får inte överstiga 2,5 %. 

Tvärfall på fickhållplats i ytterkurva på vägar med vägbredd >9,0 m ska luta utåt 
2,5 %. 

Resulterande lutning på rastficka ska vara ≥ 0,5 %. 

/ Kompletterat krav för 
inte få för stora lutningar 
i sidled på 
fickhållplatsen. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen när 
hållplatsen är placerad i 
kurva. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen på 
hållplats 

12.1.5 Utformning av rastplats 

På rastplats ska minst finnas: 
1. en vattentoalett *), tillgänglig även för personer med rörelsehinder, 
2. en sittgrupp (tillgänglig för personer med funktionsnedsättning), 

Kompletterat/ förtydligat 
krav 

/ Kompletterat krav för 
att tydliggöra kravet i 
vägmärkesförordningen 
gällande utmärkning av 
rastplats. 
/ Förtydligat krav att 
sittgrupp ska vara 
tillgänglighetsanpassad 

12.2 Nöduppställningsplats Kompletterat krav 

Tvärfall på en fickhållplats får inte överstiga 2,5 %. 

Tvärfall på fickhållplats i ytterkurva på vägar med vägbredd >9,0 m ska luta utåt 
2,5 %. 

Resulterande lutning på rastficka ska vara ≥ 0,5 %. 

/ Kompletterat krav för 
inte få för stora lutningar 
i sidled på 
fickhållplatsen. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen när 
hållplatsen är placerad i 
kurva. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen på 
hållplats 
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12.4.2 Utformning av informationsplats Kompletterat krav 

Tvärfall på en fickhållplats får inte överstiga 2,5 %. 

Tvärfall på fickhållplats i ytterkurva på vägar med vägbredd >9,0 m ska luta utåt 
2,5 %. 

Resulterande lutning på rastficka ska vara ≥ 0,5 %. 

/ Kompletterat krav för 
inte få för stora lutningar 
i sidled på 
fickhållplatsen. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen när 
hållplatsen är placerad i 
kurva. 
/ Kompletterat krav för 
att bättre klara av 
vattenavrinningen på 
hållplats 

13.1.2.3.2 Lokaliseringsmärken och 
upplysningsmärke J2 

Följande textstorlekar eller storlekar på märken ska användas vid 
lokaliseringsmärken för vägvisning samt upplysningsmärken. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligat att det även 
gäller 
upplysningsmärken. 

13.1.3.1 Retroreflexmaterial till vägmärken Kompletterat krav 

RA1, RA2 i Tabell 13.3 enligt SS EN 12899-1. / Kompletterat krav 
kopplat till tabell 13.3 

RA3B i Tabell 13.3enligt DIN 6171. angående 
retroreflexmaterial med 
hänvisning till gällande 
standarder. 

13.2.1.7.4 Tvåfältsväg Kompletterat krav 

/ Kompletterat krav med 
text som återinförts från 
VGU 2020, som felaktigt 
försvunnit. 

*) 0,55 (dubbla rader) kan tillämpas när dubbla 0,15 linjer används. 

14.1.1.3.5 Kontrollplats 

På kontrollplats klass 1 och 2 ska öppna ytor, uppställningsplatser och 
parkeringsplatser uppfylla belysningstekniska krav enligt i SS-EN 12464-2 
Belysning av arbetsplatser –Del 2: Arbetsplatser utomhus referens 5.1.3. 

Belysningen ska vara timerstyrd. 

Om kontrollplatsen är integrerad med en rastplats gäller krav för belysning 
rastplats. 

Nytt krav 

/ Ny rubrik och nya krav 
gällande belysning utifrån 
reviderat kapitel 16.1.3 
gällande kontrollplatser. 
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14.1.2 Belysning i tätort 
Förutsättning 
Anläggningar i tätort som ska ha belysning beskrivs i detta avsnitt. 

Vägar och gator i tätort ska vara försedda med belysning*) . 

Förtydligat krav 

/ Förutsättningstext 
borttagen, då kapitlet 
gäller tätort. 

Utformning av belysning och valet att belysa ska vara anpassat till aktuell 
trafiksituation och omgivande miljö. 

*) Undantag medges om vägen inte är avsedd för blandtrafik och är av 
landsbygdskaraktär (t.ex. för genomfart). Då ska en bedömning göras enligt 
förutsättningar i avsnitt 14.1.1 Belysning på landsbygd. 

/ Kompletterat krav för 
att tydligare anknyta till 
beskrivningen begreppet 
Tätort i Begrepp och 
grundvärden. 

14.1.3.2.1 GCM-bana/väg intill körbana 
Förutsättning 
Där både GCM-bana/väg och köryta ska belysas anordnas det i första 
hand med vägbelysningsstolpar som belyser båda ytorna. GCM-bana/väg 
kan vid behov kompletteras med separata lägre stolpar. 

Där GCM-bana/väg och vägs körbana ligger intill varandra och endast är åtskilda 
med vägmarkering  eller, kantstöd, räcke eller liknande ska belysning vara 
anordnad så att även körbanan blir belyst med lämplig belysningsklass. 
Belyst GCM-bana/väg som går längs med obelyst väg ska uppfylla 
avskärmningsklass G*6 samt ha max stolphöjd 6 m. 

Förtydligat krav 

/ Förtydligat krav att 
körbana ska belysas 
oavsett separeringsform, 
när GCM-bana/väg ligger 
intill körbana. 

14.3.2.6 Stolpplacering Förtydligat krav 

Inom säkerhetszonen ska stolpar vara eftergivliga samt ha uppfångande 
egenskaper, eller placeras bakom räcken. 

När vägen har räcken ska stolpar alltid placeras bakom räcket och normalt utanför 
räckets arbetsbredd. 

/Förtydligat krav att 
beskriva vad som menas 
med uppfångande. 

/ Förtydligat så det inte 
uppfattas motsägelsefullt 
mot kap 7.4.3.1 

14.3.2.7 Belysningsstolpar, linor och fundament 

Stolpar som placeras inom säkerhetszonen och som inte placeras bakom räcke ska 
vara eftergivliga samt ha uppfångande egenskaper enligt {SS-EN 
12767:20072019}*). 

*) Klassificering enligt SS-EN 12767:2007 godtas också. 

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

För stolpar lägre än 8m placerade inom nedanstående miljöer kan enbart 
eftergivliga egenskaper godtas: 

�inom tätortsmiljöer 

�VR60 eller lägre 

�separatbelysning vid passager, övergångsställen och liknande 

Kompletterat krav 

/ Kompletterat med 
senaste standarden, samt 
att även tidigare standard 
kan godtas. 

/ Borttagen text 
omskriven och 
kompletterad för ökad 
tydlighet. 
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14.6.2 Tunnelbelysning Förändrat krav 

/ Förändrat krav (A.1.3) 
utifrån ny kunskap inom 
trafiksäkerhet och 
klimatpåverkan. 

Tunnelbelysningsberäkningsfil från beräkningsprogrammet Relux ska alltid 
levereras från leverantör till beställaren. 

/ Krav på leverans. 
Borttaget i VGU. 

14.6.4 Utrymningsbelysning 

Vägledande utrymningsljus ska vara punktbelysning eller kontinuerligt 
vägledande utrymningsljus. 

Kompletterat krav 

/ Kompletterat krav 
utifrån ny kunskap. 

14.6.7 Materialkrav 

Armaturers egenskaper ska uppfylla krav i {TRVINFRA-00145 LED-
armaturerTDOK 2013:0651 Belysningsarmaturer}. 

Förtydligat krav 

/Hänvisning till senaste 
gällande regelverk 

14.6.8.1 Allmänt Förändrat krav 

Belysning i vägtrafiktunnlar ska styras enligt principer nedan: 
a) Normalbelysning är belysning för fordon vid normala förhållanden och 

innehåller oftast följande typer: 
1. infartsbelysning (tröskelzon och övergångszon) styrs via L20 eller Lseq 
luminansmätare, 
2. dagbelysning styrs via skymningsrelä, 
3. nattbelysning är alltid på., samt 
4. vägledande ljus är alltid på (kan kombineras med vägledande 
utrymningsljus.) 

/ Krav borttaget då det ej 
kan motiveras av nytto-/ 
kostnadsskäl. 

15.3.1 Stängselsystem Förtydligat krav 

Stängselsystemet ska leda djuren till en faunapassage och ansluta på ett sådant sätt / Förtydligat kravet då 
att djur inte kommer in i vägområdetvara tätt. formuleringen ”vara tätt” 

kan vara svårtolkat. 
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15.3.1.1 Utformning av vilt- och faunastängsel 

Vilt- och faunastängsel 

Viltstängsel 

Faunastängsel 

Förtydligat/ kompletterat 
krav 
/ Förtydligat att det finns 
tre olika typer av stängsel 
för djur, som är anpassat 
till olika målarter. 
Krav kompletterat utifrån 
avsedd målart. 

15.3.1.2 Placering av vilt- och faunastängsel 

Där anslutande väg finns till huvudväg och grind eller färist saknas, ska vilt- och 
faunastängsel dras från huvudväg minst 50-150 30 m in på båda sidor av 
anslutande väg. 

Där vilt- och faunastängsel avslutas i skogsbryn mot öppen terräng ska stängslet 
gå fortsätta parallellt med vägen minst 85 m ut i den öppna terrängen där sikten är 
bättre. 

Förändrat /förtydligat 
krav 

/ Förändrat krav. Tidigare 
värden flyttade till Råd. 

/Förtydligat krav för 
bättre förståelse av 
innebörden. 

15.3.1.4 Färist 

Färist ska enbart anläggas i anslutning till stängslade vägar. 

Färist ska placeras på mindre anslutande vägar med hastighet < 70 km/h. 

Färist ska placeras så att underhåll kan skötas utan störning eller påverkan på 
huvudvägen. 

Färist ska placeras så att viltstängslet ansluter tätt mot färisten. 

Färisten ska: 
�ha en längd på färist ska vara i vägens färdriktning på ≥ 4,5 m,. 
�Färisten ska ha god funktion med avseende på avvattning, ansamling av 
material och evakueringsmöjligheter för mindre djur. 
�Färist skavara kombinerad med vägmärke A8 Varning för ojämn väg och 
med tilläggstavla ”Färist”. 

Förtydligat/ kompletterat 
krav 

/ Kraven förtydligade och 
kompletterade hur färist 
ska användas och 
utformas. 

15.3.1.5 Uthopp Förändrat krav 

Uthopp ska placeras i anslutning till platser där djur kan ta sig in i vägområdet där /Krav förändrat gällande 
det saknas en öppning på andra sidan. placering av uthopp. 

Ytterligare förändringar 
beskrivs i Råd. 

15.3.2.2.6 Faunapassage i plan 

Förutsättning
Krav under vilka förutsättningar en faunapassage i plan inte får finnas anges under 
avsnitt 6.5.1. Passagemöjligheter för djur. 

Faunapassage i plan ska kombineras märkas ut med vägmärke, A19 Varning för 
djur. 

Förtydligat/ kompletterat 
krav 

/ Kraven förtydligade då 
det behövs en hänvisning 
till kap. 6.5.1. för att 
läsaren ska få en samlad 
bild av vilka krav som 

Faunapassage i plan får inte placeras på sträckor där sidoräcke krävs. 

Där faunapassage i plan placeras ska uppehåll i mitträcke göras. 

gäller för faunapassager i 
plan. 
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Faunapassage i plan ska kombineras med uthopp för djur som tagit sig in i 
vägområdet. 

Stängsel vid faunapassage i plan ska vinklas in *) mot vägbanan för att bättre leda 
djuren över vägen.
*) Efter motivering och Beställarens godkännande kan stängsel i snörika områden 
utföras utan att det vinklas in mot vägbanan. 

/ Text tas bort, då den 
redan anges i kap 6.5.1 
och 15.3.1.5 

/ Kompletterat krav med 
undantag vid vissa 
förhållanden. 

15.3.2.2.6.2 Utformning för passage i plan med aktivt 
viltvarningssystem 

Passage i plan med aktivt viltvarningssystem ska ha en maximal bredd på 
öppning i viltstängsel på 30,0 m. 

Nytt krav 

/ Nytt krav på utformning 
av passage i plan med 
aktivt viltvarningssystem. 
Vilt kan inte detekteras 
med tillräcklig säkerhet 
vid större bredd än 30 
meter 

16.1 Kontrollplats Förändrat krav 

16.1.2.1 Klass 3 / Hela Kapitel 16.1 har 
uppdaterats och 

16.1.2.2 Klass 2 förändrats efter samråd 
med sakkunniga och 

16.1.2.3 Klass 1 Polismyndigheten. 

16.2.3.1 Placering av katastroföverfart Förändrat krav 

Vändmöjlighet för väghållningsfordon och utryckningsfordon ska finnas. / Förändrat krav då 
med ≤ 3 km mellanrum. avståndsbehovet ser olika 

ut över landet och bör 
istället föregås av samråd 
med blåljusmyndighet 
eller berört driftområde. 

Referenser 

Referenslista uppdaterad med aktuella referenser. 
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