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VGU – slänter och räcken 
 
Vägverkets utredning om den svåra bussolyckan på E18 i januari 2006 föranleder tillsammans 
med övriga erfarenheter av svåra olyckor på eller i anslutning till broar samt effekter och 
kostnader för sidoområdesåtgärder beslut inom fyra olika åtgärdspunkter, se bifogat beslut 
bilaga 1. Nedan ges en något mer detaljerad förklaring. 
 

1) Kapacitetsklassen för broräcke ska i normalfallet vara H2. Vägräcke för vägar med 
90 km/tim och högre ska i normalfallet ha kapacitetsklass N2. Ingen förändring sker i 
jämförelse med normalfallen idag. 
 

2) Utsträckning av räcke vid risk och skyddsobjekt samt räcke vid bro. 
 
Nedanstående ersätter liknande text i del ”Väg- och gatuutrustning” avsnitt 2.6.3. Detta 
gäller vägar som ingår i det nationella stamvägnätet samt övriga vägar efter särskild 
utredning. 
 

2a) Vid risk- och skyddsobjekt ska räcket (val av kapacitetsklass se VGU) utsträckas så långt 
att ett avkörande tungt fordon normalt hindras av räcket att nå objektet eller faran. På 
raksträcka påbörjas räcket ca 60 m före objektet/hindret/faran vid den egna körbanan 
(uppströms) och ca 30 m på den motsatta körbanan (nedströms), se figur 1. Justeringar av 
längderna kan behöva göras för att kompensera för höger- eller vänsterkurva. 
 

= Högkapacitetsräcke 
= Normalfallet kapacitetsklass N2

> 30 m > 60 m

Skyddsobjekt ställverk

 
 

Figur 1.  Beskrivning av räckets start- och slutpunkt samt de utsträckta längderna vid ett 
skyddsobjekt/riskobjekt. 
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2b) Vid bro ska ett räcke med samma kapacitetsklass som broräcket utsträckas så långt att ett 
avkörande tungt fordon normalt hindras av räcket att nå objektet eller faran. På raksträcka 
påbörjas räcket ca 60 m före objektet/hindret/faran vid den egna körbanan (uppströms) 
och ca 30 m på den motsatta körbanan (nedströms), se figur 2 och 4. 
 
Observera att vid dubbelbroar på motor-/fyrfältsväg bör räcket på båda sidor av vägbanan 
ha samma utsträckning, på raksträcka ca 60 m före bron, se figur 3. 
 

> 60 m

> 30 m  
 
Figur 2.  Beskrivning av räckets start- och slutpunkt samt de utsträckta längderna vid bro på en 2-

fältsväg. 
 

> 60 m

 
 
Figur 3.  Beskrivning av räckets start- och slutpunkt samt de utsträckta längderna vid dubbelbro på 

motorväg/4-fälts väg. 
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> 30 m> 30 m

> 60 m

 
 
Figur 4.  Beskrivning av räckets start- och slutpunkt samt de utsträckta längderna vid enkelbro på 

mötesfria vägar med mittremsa smalare än 4 m. 
 

3) Sidoområdestyp A, dvs 1:6-slänt, utgår som trafiksäkerhetslösning och ska användas 
endast, då andra skäl som t ex estetik motiverar merkostnaderna. Sidområdestyp bör 
väljas med hänsyn till referenshastighet VR och årsdygnstrafiken öppningsåret ÅDT-0 
enligt Tabell 1.  
Tabell 1. Val av sidoområdestyp  

ÅDT-0 VR70 VR90 VR110 
<2000 C C B,C 
2000 - 4000 C B,C B 
4000 - 8000 B,C B A*, B 
>8000 B A*, B A*, B 

*) Normalt väljs vid dessa flöden och VR sidoområdestyp B. Sidoområdestyp A kan användas vid 
låga bankar av främst estetiska skäl. 
 
Ovanstående tabell ersätter tabell 8-4 i Del ”Sektion landsbygd-Vägrum” avsnitt 8.3 ”Val 
av sidoområdestyp”. 
 

4) Bankdike föranleder lätt en vältning av fordon med tillhörande skaderisker. Bankdiken 
eller andra diken, som inte uppfyller kraven på mjuk utformning (exempel på mjuk 
utformning se figur 5), får ej förekomma i säkerhetszonen. Är detta icke möjligt skall 
bankdiket utföras stenfyllt, se ”ATB VÄG”, eller flyttas utanför säkerhetszonen. 
Alternativt kan avvattningen ske med hjälp av åkerdrän, där så är lämpligt. 
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Figur 5.  Exempel på bankdike med mjuk utformning. 
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Ovanstående ersätter text i moment 8.5.1 ”Bankdike” i del ”Sektion landsbygd-Vägrum”. 
 

 
För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till slutrapporten ”Utformning av slänter och räcken 
med hänsyn till bussars säkerhet” VV Publikation 2007:8 (Utgivningsdatum 2007-01-26). 
 
Beslutet ska tillämpas med följande övergångsregler: 

 
- Objekt som vid beslutsdatum,2006-12-22, fanns med i den ekonomiska långsiktiga 

planeringen eller senare i processen berörs inte av beslutet vad gäller punkt 2 och 4. 
- Samtliga objekt fram till och med de som har faställd arbetsplan ska prövas med hänsyn till punkt 3. 



Bilaga 1 
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