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Förord 
Traditionellt använder sig TrV av parametern siktklass för att beskriva en länks linjefö-

ring såväl horisontellt som vertikalt. Parametern används idag i analysverktygen EVA 

och Samkalk. Idag ansätts värdet för siktklass genom att göra en subjektiv bedömning. 

För 25 år sedan fanns en stor lokalkännedom. Detta gjorde att uppskattningar i många 

fall blev bra. Idag finns inte riktigt de grundförutsättningarna, utan ansättandet kan 

mer karaktäriseras av gissningar. 

 

I såväl EVA som Samkalk är siktklassen av stor betydelse för beräkning av restidsför-

brukning, trafiksäkerhetseffekter samt emissioner och fordonskostnader. Användning 

av parametern siktklass har således stor betydelse i de effektmodeller som används 

inom planeringsprocesserna, då parametern bidrar till att optimala åtgärder ur ett sam-

hällsperspektiv kan väljas. Förutsättningen är att siktklassparametern skattas med skä-

lig riktighet. 

 

I denna förstudie har gjorts en genomgång av siktklasshantering i Sverige och andra 

länder samt diskuterats möjligheter att uppdatera tillvägagångssättet vid bestämning av 

värden på siktklass. 

 

Denna utredning är genomförd av Per Strömgren, Esbjörn Lindqvist Movea och Arne 

Carlsson.  Per Strömgren har skrivit merpartern av rapporten, Esbjörn Lindqvist har 

skrivit kap 2. Arne Carlsson har deltagit med synpunkter på text och modellbildning i 

kap 4.4 samt i övrigt granskat texten. 
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Sammanfattning 

Traditionellt använder sig Trafikverket av parametern siktklass för att beskriva en länks 

linjeföring såväl horisontellt som vertikalt. Parametern används idag i analysverktygen 

EVA och Samkalk. Idag ansätts värdet för siktklass genom att göra en subjektiv bedöm-

ning. För 25 år sedan fanns en stor lokalkännedom, vilket gjorde att uppskattningen i 

många fall blev bra. Idag finns inte riktigt de grundförutsättningarna, utan ansättandet 

kan mer karaktäriseras av gissningar. 

 

I såväl EVA som Samkalk är siktklassen av stor betydelse för beräkning av restidsför-

brukning, trafiksäkerhetseffekter samt emissioner och fordonskostnader. Denna  ut-

vecklade metod inom planeringsprocesserna bidrar till att optimala åtgärder ur ett 

samhällsperspektiv kan väljas. 

 

Förstudien kartlägger användningen av olika parametrar för olika länder samt under-

söker hur grunddata finns tillgänglig. Eventuella mätmetoder kartläggs och värderas 

utifrån de mätverktyg som finns tillgängliga i Sverige. Föregående kartläggning omfat-

tar även hur användning av redan lagrad data i  NVDB kan användas. Bakgrunden till 

dagens siktklassbegrepp samt de grundläggande sambanden i EVA och Samkalk, som 

använder sig av siktklass, behandlas. 

 

I EVA och Samkalk används 4 siktklasser, vilket har sin grund i äldre definitioner av 

begreppet siktklass. Därför har gjorts en studie över tillvägagångssättet att bestämma 

värdet på siktklass och antal siktklasser.  

 

Konsekvenser av att gå över från dagens 4 till exempelvis 6 siktklasser skulle emellertid 

bli stora, dels för att effektmodellerna måste struktureras om, dels för att många tabeller 

i databasen KAN-modeller.mdb måste struktureras om.  

 

Resultatet av litteraturstudien är tämligen begränsad. Den detaljerade beskrivning som 

idag används för siktklassbegreppet verkar inte finnas i något annat land (reservation 

för länder som litteraturstudien inte omfattar). 

 

I en tidigare studie (Carlsson 2007) mättes totalt 6 typvägar med ca 23 km läng vardera, 

totalt cirka 140 km väg. Studien gav ett underlag för val av 500 m siktlängdskriterium 

istället för  300 m. Vid analys av siktdata visar det sig att det är mycket dåligt samband 

mellan linjeföringsklass och andel sikt över 300 m (dåvarande siktklass). Skillnaden i 

dåvarande siktklass beror i stort sett på faktorn ”byggd väg” och ”icke byggd väg”, där 

väglänkar av den senare typen har både dålig sikt och dålig horisontell linjeföring. 
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Som alternativ till rena linjeföringsmått diskuterades att använda andel sikt över  500 m 

i stället för dåvarande mått på 300 m. Fördelen med 500 m är ett bättre samband mellan 

vägens linjeföringsklass och andel sikt. Ur detta material skapades den nuvarande sikt-

klassmodellen, som dock har en komplexitet som gör att det i praktiken är oerhört svårt 

att bestämma siktklassen. 

 

Underlaget från studien 2007 ger dock möjlighet till en förenkling om ett samband för 

backighet och kurvighet kan användas. Utifrån detta har en ny modell skapats som en-

dast består av backighet och kurvighet för att bestämma siktklassen. Approximationer 

och regressioner har utförts för att kunna skapa en ny modell och bestämma förhållan-

det mellan möjligt beräkningsbara mått i IPA-nätet och de verkliga måtten. Siktklass för 

20 olika vägavsnitt har beräknats med den nya modellen och jämförts med nuvarande 

IPA-modell. Resultatet verkar ge rimliga och logiska skillnader mellan de båda mo-

dellerna. Kalibrering och validering ingår dock inte i denna studie utan bör genomföras 

för att säkerställa den nya modellens förträfflighet. 
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1  Inledning 

1.1 Uppdraget 

Internationellt används idag en parameter som kallas för ”bendiness” för beskrivning 

av den horisontella linjeföringen på en väg. Bendiness kan innehålla ett flertal olika 

parametrar, exempelvis kurvdensitet (antal kurvor per km), omväg (kvoten mellan 

faktiska körsträckan mellan korsningar till rak linje avstånd), kumulativ vinkel (grader 

per km), medelvinkeln (grader) och standardavvikelsen för dessa vinklar. Dessa 

parametrar finns som underlag från NVDB och dess temadatabaser. 

 

Motsvarande beskrivning finns för den vertikala linjeföringen och beskrivs genom 

måttet ”rise & fall”. Värdet baseras på den absoluta höjdskillnaden upp och ner över en 

sträcka. 

 

Förstudien kartlägger användningen av olika parametrar för olika länder samt 

undersöker hur grunddata finns tillgänglig. Eventuella mätmetoder kartläggs och 

värderas utifrån de mätverktyg som finns tillgängliga i Sverige. Kartläggningen 

omfattar även hur användning av redan lagrad data i  NVDB kan användas. 

Bakgrunden till dagens siktklassbegrepp samt de grundläggande sambanden i EVA och 

Samkalk, som använder sig av siktklass, redovisas samt de korrektionsparametrar som 

används. 

 

Användningen av 4 siktklasser i EVA och Samkalk har sin grund i äldre definitioner av 

begreppet siktklass. Det finns skäl att nu se över och uppdatera tillvägagångssättet att 

bestämma värdet på siktklass.  

 

Resultatet redovisas med förslag till fortsättning i form av metodik och utveckling av 

begrepp och korrektioner samt nödvändiga förändringar i Samkalk och EVA. 

1.2 Nuvarande siktklassmodell 

Siktklass i VGU och Effektsamband beskriver översiktligt effekten på reshastigheter av 

sikt- och linjeföringsförhållanden.  Sträckans siktklass definieras av andel väglängd 

över 500 m, men detta mått är svårmätt och finns ej i register. I stället har en transfor-

mering gjorts utifrån absolut vinkeländring i radianer/km, absolut höjdändring i m/km, 

längsta stigning i m och medellutning i % och max lutning i %. Tabell 1.1 visar den nu-

varande modellen från 2008 och dess parametrar för att bestämma siktklass. (Carlsson 

2007. Tabellen är inte entydig ty det finns överlapp i modellen för att det inte  kan fast-
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ställas precisa fasta intervaller inom varje siktklass beroende på olika kombination av 

horisontellt och vertikalt. Se nedan i avsnitt 4.3. 

 

Tabell 1.1. Definition av siktklass. 

  Linjeföring 

Siktklass 
Väglängd Hor. Vert. Längsta stigning Max lut 

Sikt>500 m abs(rad)/km abs(m)/km m Med. Lut. % % 

1 60 0-0,5 0-10 2160 0,8 2,1 

2 35-60 0,3-1 5-30 2200 2,0 3,3 

3 15-35 0,7-1,3 >20 2290 3,2 3,4 

4 0-15 >1,3 >20 2680 3,4 5,1 

 

Siktklass i NVDB genom IPA-applikationen är definierad på ett annorlunda sätt ef-

tersom alla ingångsvärden enligt ovan beskrivna modell ej finns tillgängliga. Uppgif-

terna och tabellerna nedan kommer från TrV (Svensson 2015). Tabell 1.2 visar den aktu-

ella modellen för siktklass i IPA, som därmed ger siktklasserna i EVA och skulle kunna 

vara tillämpbart även för Samkalk. 

 

Tabell 1.2. Nuvarande definition av siktklass i IPA/NVDB. 

Breddklass 
Hastighet 

50 70 90 110 

5 =  <5,7 m IV IV III II 

6 =  5,7 - 6,6 m IV III III II 

7 =  6.7 - 7,9 m III III II II 

9 =  8,0 - 10,0 m II II II I 

11 =  10,1 - 11,5 m I I I I 

12 =  >11,5 m I I I I 

 

Ett nytt förslag till modell med de nya och implementerade hastighetsgränserna finns 

framtaget men ej beslutat, se Tabell 1.3. 50 och 60 km/h på statlig väg är generellt  lokalt 

hastighet, vilket gör att det kan vara vilken siktklass som helst på 50-60 km/h. Länkar 

med 50 och 60 km/h bör därför ej definieras med egen siktklass utan med anslutande 

länkars skattade siktklass. 
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Tabell 1.3. Förslag på ny  definition av siktklass i IPA/NVDB. 

Ny tabell Hastighet 

Breddklass <=50 60 70 80 90 100 >=110 

5 =  <5,7 m IV IV IV IV III III II 

6 =  5,7 - 6,6 m IV IV III III III III II 

7 =  6.7 - 7,9 m III III III III II II II 

9 =  8,0 - 10,0 m II II II II II II I 

11 =  10,1 - 11,5 m I I I I I I I 

12 =  >11,5 m I I I I I I I 

 

Förslaget ovan är inkonsekvent. Tvåfält med 100 km/h är tidigare 110-vägar som sänkts 

eller i undantagsfall bra 90-vägar som höjts. Siktklassen vid 100 skall därför vara samma 

som för 110 och samma eller bättre än för 90. 

 

Det nya förslaget på siktklass i IPA (enligt Tabell 1.3 ovan) tar även hänsyn till de nya 

hastigheter som numera förekommer (60, 80 osv.). Dessa har härletts från Tabell 1.4 ne-

dan. 

 

Tabell 1.4. Härledning av förslag på ny  definition av siktklass i IPA/NVDB. 

Siktklass IPA Breddklass Högsta tillåtna hastighet 

1 11, 12 - 

1 9 >=110 

2 9 <110 

2 7 >=90 

3 7 <90 

2 6 >=110 

3 6 >=70 OCH <110 

4 6 <70 

2 5 >=110 

3 5 >=90 OCH <110 

4 5 <=70 
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2 EVA och Samkalk 

2.1 Användning av siktklassbegreppet med dagens effektmo-
deller och nuvarande vägnät 

Parametern siktklass påverkar  

• val av vq-samband och därmed restidseffekter  

• trafiksäkerhetseffekter 

• fordonseffekter (avgasemissioner, bränsleförbrukning, fordonskostnader) via 

vq-samband 

 

Påverkan gäller både länk- och korsningseffekter. 

 

Systemvärden för effektmodeller är lagrade i databasen KAN-modeller.mdb, som an-

vänds av både EVA och Samkalk. Det finns ett stort antal tabeller som har siktklass som 

parameter, som alltså krävs för att kunna välja rätt systemvärden. 

 

När man har kodat länkars egenskaper i de vägnät som använts fram till idag har det 

inte funnits någon användbar källa att hämta väglänkars siktklasstillhörighet från . Det 

har medfört att siktdata i regel har kodats med hjälp av bedömningar av väglänkars 

siktegenskaper, vilket troligen i många fall har lett till felbedömningar.  

2.2 Användning av siktklassbegreppet med dagens effekt-
modeller och kommande IPA-vägnät  

IPA är det indatasystem som nu skapas för att försörja prognos- och analysverktygen 

EVA och Sampers med vägnätsindata från NVDB/GVT. En preliminär version av sy-

stemet är idag i drift.  

 

Det nya sättet att samla in vägnätsdata kräver delvis reviderade definitioner och här-

ledningar av vägnätsföreteelser som prognos- och analysverktygen behöver. Dessa de-

finitioner utgör ett underlag för fortsatt utveckling av IPA.  

 

Schablonkodning av siktklass kan göras olika för olika vägtyper och bygger på härledda 

IPA-attribut vägtyp, skyltad hastighet och vägbreddsklass. För t.ex. tvåfältsvägar (väg-

typ 9) kan siktklass väljas enligt nedanstående tabell:  
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Tabell 2.1. Val av siktklass för tvåfältsväg. 

    Skyltad hastighet    

Breddklass  <=50 60  70  80  90  100  >=110 

5  IV  IV  IV  IV  III  III  II  

6  IV  IV  III  III  III  III  II  

7  III  III  III  III  II  II  II  

9  II  II  II  II  II  II  I  

11  I  I  I  I  I  I  I  

12  I  I  I  I  I  I  I  

   

Breddklass bör begränsas till bred (>10 m), normal (8-10 m), smal (5,7-8 m) samt mycket 

smal (<5,7 m och enbart 70-80 km/h). Jämför ovan. Siktklass för 100 km/h bör rimligtvis 

vara samma som för 110 km/h. Även för övriga vägtyper används defaultvärden av 

siktklass.  

 

I Sampers finns cirka 80 vägtyper att tillgå, som ska passa och täcka behovet för att be-

skriva och hantera det svenska vägnätet i effekthänseende.  

Tabell 2.2. Utsnitt av vägtabell för Samkalk med länkattribut i IPA/NVDB. 

nr Vägtyp Vdfnr vtyp Hast antkf Vbred vmvf sikt vkat avskj mittr lgcm slitl 

1 MV H120 4 kf 1 5 120 4 26 1 1 1 0 2 1 1 

2 MV H110 6 kf 2 5 110 6 31 1 1 1 0 0 1 1 

3 MV H110 4 kf 3 5 110 4 26 1 1 1 0 0 1 1 

4 MV H100 6 kf 4 5 100 6 31 1 1 1 0 0 1 1 

  - - - - -                         

 

I det pågående arbetet med IPA-nätet för Samkalk finns preliminärt förslag att koppla 

samman val av vägtyp med siktklass – dvs. för en viss vägtyp ska siktklassen vara gi-

ven. Det är en approximation som innebär att man lägger den vanligast förekommande 

siktklassen för respektive vägtyp till grund för effektberäkningar. 

 

2.3 Konsekvenser av att gå över från dagens 4 till 6 nya sikt-
klasser 

Betydande programändringar skulle krävas i EVA och Samkalk om man ändrar antalet 

siktklasser. Ett stort antal systemvärdetabeller i databasen KAN-Modeller.mdb, som 

används av både Samkalk och Eva, måste ändras. Som följd av detta måste ändringar av 

källkod för samtliga effektmodeller göras på ett stort antal ställen i de båda program-

men för att anpassa koden till nya tabeller. 
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En medelväg skulle kunna vara att se över siktklassbegreppet men bibehålla antalet 

möjliga parametervärden till 4. Det skulle ge mindre inverkan på programstrukturerna, 

men vissa ändringar blir ändå ofrånkomligt. Systemvärdetabellerna i databasen måste 

givetvis ses över och uppdateras. 

2.4 Siktklassbegreppets inverkan på effektberäkningsresultat 

Parametern siktklass används vid effektberäkning i samtliga effektmodeller i EVA och 

Samkalk. För att få en uppfattning om betydelsen av satt skatta siktparametern rätt kan 

man bedöma det fel i effektberäkning som ett för högt eller lågt värde på siktparame-

tern leder till. Hur stor denna inverkan är beror på ett flertal faktorer såsom vägtyp, 

vägmiljö, hastighetsgräns mm. Det beror också på vilken effektmodell som beaktas och 

vilken trafikbelastning som är aktuell. 

 

I programmen är siktparametern en grund för att välja hastighetssamband för trafiken, 

vilket gör att en felskattning medför fel i den samhällsekonomiska tidskostnadsberäk-

ningen. Det kan ha stor betydelse för slutresultatet, eftersom tidskostnaden ofta är den 

dominanta resultatposten i samhällsekonomiska kalkyler för trafikåtgärder. En felaktig 

siktklasskattning ger 1 - 4 procent fel uppåt eller nedåt i resulterande fordonshastighet 

beroende på förutsättningarna i övrigt. 

 

I Samkalk är inte restidsmodellen direkt underlag för den samhällsekonomiska tids-

kostnadsberäkningen på det sätt som görs i EVA utan där bestäms tidsförbrukningen i 

samband med att man gör nätutläggning av trafiken i Emme-systemet. Sampers använ-

der vd-funktioner som ska motsvara vq-samband och även här kan ett felaktigt vdf-val 

ge försämrad tidsuppskattning på motsvarande sätt. 

 

I både EVA och Samkalk ger restidsmodellens resultat indata för beräkning av externa 

effekter, dvs. fordonskostnader inkl. bränsleförbrukning samt miljökonsekvenser (av-

gasemissioner).  

 

Hastighetsdata för beräkning av trafiksäkerhetseffekter utgörs inte av beräknad hastig-

het utan hastighetsparametern är här skyltad hastighet. Siktklasspåverkan hanteras ge-

nom att en korrigeringsfaktor tas fram för vägar på landsbygd. Korrigeringsfaktorn 

beror på vägbredd, hastighetsgräns och siktklasstillhörighet och kan var någon eller 

några procent upp eller ner jämfört med normalvärdet 1. 

 

Ett beräkningsexempel har tagits fram för att illustrera avvikelser i resultat vid fel 

skattning av siktklass. Exemplet gäller ca 4 km väglänk med 2-fältsväg, vägbredd 11 m, 

skyltad hastighet 90 km/h och ÅDT 10.000. 
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I exemplet förutsätts korrekt siktklass vara II och beräkningen visar konsekvenserna i 

resultat om  siktklass felaktigt kodas till I eller III. 

 

Tabell 2.3. Exempel på avvikelser i resultat vid fel skattning av siktklass 

Värderade effekter och samhällsekonomiska kostnader (Mkr)  

Nuvärden Restid Fordons-

kostnad  

TS  DoU  Gods  Avgas-

emissioner 

Summa 

 

Vägnät sikt I  599,3 540,9 164,0 33,5 20,5 88,2 1446,4 

Vägnät sikt II  612,0 551,5 164,0 33,5 21,1 92,9 1475,0 

Vägnät sikt III  635,1 561,0 164,0 34,3 21,6 96,8 1512,8 

 

sikt I jmf m sikt II -2,1% -1,9% 0,0% 0,0% -2,3% -5,0% -1,9% 

sikt III jmf m sikt II  3,8% 1,7% 0,0% 2,3% 2,4% 4,2% 2,6% 

 

Avvikelserna i resultat (samhällsekonomisk nytta) blir 2-5% uppåt eller neråt. Restids-

kostnader och fordonskostnader svarar i exemplet sammantaget för nära 80% av total-

nyttan. I många fall kan tidskostnadsposten vara ännu mer dominant än i detta exem-

pel.  

 

Kostnadsskillnaden för avgasemissioner är påtaglig medan trafiksäkerhetskostnaderna i 

detta fall inte påverkas. 

 

Skillnaderna i summerat resultat kan alltså vara tillräckligt stora för att lönsamheten ska 

kunna påverkas i ett projekt om siktklasskodningen är skakig. 
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3 Litteraturstudie 

Ett antal länder har studerats. De som har något i närheten av vår siktklass redovisas 

nedan. Norge och Nederländerna behandlar detta ämne ringa. Danmark och Tyskland 

tar hänsyn till det via lutningar och längder på dessa. USA har tre olika klasser samt en 

faktor K som redovisas närmare nedan.  

 

En spansk artikel (Higuera de Frutus, S. et al 2015) har studerat möjligheten att generera 

vertikalprofilen utifrån x-, y- och z-koordinater. En metod har utvecklats och validerats 

mot empirisk data. Resultatet ger god överensstämmelse och är intressant då denna 

metodik kan användas för att bestämma ”Rise and Fall”.  

 

Vad gäller siktklass eller liknande parametrar i samhällsekonomiska beräkningar har 

mycket lite hittats - endast en referens, vilket är World Bank (World Bank 2010). 

3.1 USA 

I Geometric Design of Highvays and Streets (AASHTO 2004) använder man begreppen 

level, rolling och hilly för att karaktärisera linjeföringen för vägen. Definitionen för be-

greppen är: 

• Level är måttligt rullande, terrängen erbjuder få eller inga hinder för byggandet 

av en väg med ständigt obegränsad horisontell och vertikal linjeföring. Dess-

utom är siktsträckorna, som styrs av både horisontell och vertikal geometri i 

allmänhet långa eller kan skapas utan att medföra betydande anläggningssvå-

righet eller stora kostnader. 

• Rolling innebär kullar och dalar, med backar som stiger och faller försiktigt. 

Dock kan enstaka branta lutningar erbjuda begränsning i horisontell och vertikal 

linjeföring.  

• Hilly (Mountainous) innebär höga berg, branta klyftor och bergskedjor. Detta 

villkor innebär längs- och tvärgående abrupta förändringar i höjdled med avse-

ende på vägen eller gatan är och där bank och skärning ofta krävs för att erhålla 

acceptabel horisontell och vertikal linjeföring. 

 

För en klass bestäms sedan hastighet beroende på flöde samt maximal lutning beroende 

på hastighet och vägtyp. Måttet kan också styra minimistoppsikt samt minimihori-

sontalradie. 

 

Ytterligare en parameter som används är termen K (AASHTO 2004). Denna beskrivs 

som enligt Ekvation 1. 

 



 

 Movea Trafikkonsult AB 

www.movea.se Bergsundsgatan 17 

per.stromgren@movea.se 117 37 STOCKHOLM 

𝐾 =
𝐿

𝐴
           (1) 

 

där: 

 

K=  horisontala avståndet i meter från VPC (vertikala punkten för vertikalradien) till 

högsta punkten eller lägsta punkten beroende på konvex eller konkav kurvatur. 

L= avståndet mellan VPC och VPT (längs cirkelbågen) (m). 

A= algebraiska differensen i lutningarna (% uttryckt i heltal). 

 

Typ I 

 

Figur 3.1. Typ av vertikalkurvatur (AASHTO 2004). 

 

Definitionen av K kan således vara det horisontala avståndet som krävs för att skapa 

1  % ändring av lutningen. Måttet används för att bestämma minimilängden på verti-

kalkurvaturen, vilket i sin tur ska ge erforderlig stoppsikt vid en specifik referenshas-

tighet, se Figur 3.2. Med en längd på vertikalkurvan på 500 m samt en lutning +- 2 % ger 

ett K-värde på 125 m. Detta ger i figur 3.2 nedan en referenshastighet på 130 km/h och 

stoppsikt 285 m. 

 

 

Figur 3.2. Tabell för förhållandet mellan K, referenshastighet och stoppsikt (AASHTO 2004). 
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I HDM-4 (World bank 2010) ges råd för vilka parametrar som ska användas, där bl.a. 

”Rise and Fall” och ”curvature” används, se Tabell 3.1. 

 

Tabell 3.1. Rekommenderade defaultvärden i HDM-4 (World Bank 2010). 

 

Road Geometry 

Rise & 

Fall 

(m/km) 

Number 

Rise & 

Fall 

(#) 

Horizontal 

Curvature 

(deg/km) 

Super 

elevation 

(%) 

Altitude 

(m) 

Speed 

Limit 

(km/h) 

Speed 

Limit 

En-

force-

ment 

(#) 

Roadside 

Friction 

(#) 

NMT 

Friction 

(#) 

Straight and level 1 1 3 2.0 0 110 1.1 1.00 1.00 

Mostly straight and gently undu-

lating 10 2 15 2.5 0 100 1.1 1.00 1.00 

Bendy and generally level 3 2 50 2.5 0 100 1.1 1.00 1.00 

Bendy and gently undulating 15 2 75 3.0 0 80 1.1 1.00 1.00 

Bendy and severely undulating 25 3 150 5.0 0 70 1.1 1.00 1.00 

Winding and gently undulating 20 3 300 5.0 0 60 1.1 1.00 1.00 

Winding and severely undulating 40 4 500 7.0 0 50 1.1 1.00 1.00 

 

World Bank har även gjort en känslighetsanalys för ett antal parametrar av effekten av 

några åtgärder på samlade effekter. ”Rise and fall” finns med som en parameter, men 

ger en mycket liten effekt. Orsaken till detta är åtgärder är av typen beläggningsåtgär-

der, vilket inte slår så mycket på linjeföringen. 

3.2  Danmark 

Danmark har ingen parameter som liknar siktklass. Närmast till hands är stigningska-

tegori. Denna beskriver lutning i promille som funktion av stigningens längd i meter, se 

Figur 3.3. 
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Figur 3.3. Bestämning av stigningskategori (Vejdirektoratet 2010). 

3.3 Tyskland 

Tyskland har ingen parameter som liknar siktklass. Minimivärden för olika parametrar 

ställs i förhållande till deras vägtypsklasser (Entwurfsklasse) EKL1 till EKL4. 

3.4 UK 

UK använder sig av en term Linjeföringsbegränsning Ac (Alignment Constraint) (The 

Highways Agency 2002). Denna mäter graden av begränsning i kurvaturen som vägen 

ger och  skattas enligt följande: 

 

Motorväg: 

 

 𝐴𝑐 =  6,6 +
𝐵

10
          (2) 

 

2-fältsväg: 

 

𝐴𝑐 =  12 −  
𝑉𝐼𝑆𝐼

60
 +  

2∙𝐵

45
        (3) 

 

där: 

B = kurvighet (grader/km) (på en minimisträcka av 2 km) 

VISI = Harmonisk medelsikt (m) 

 

𝑉𝐼𝑆𝐼 =
𝑛

1

𝑉1
+

1

𝑉2
+

1

𝑉3
..+

1

𝑉𝑛

         (4) 

 

där: 

n = antal observationer 

Vn = siktlängd i punkt n 

 

Utifrån Ac och Lc, som anger graden av begränsning som vägen ger pga. linjeföring, 

tvärsektion, vägrensbredd och antalet korsningar/anslutningar per kilometer väg, be-

stäms referenshastigheten enligt Figur 3.4-3.5.  

 

Korsnings- och anslutningsdensitet (Degree of Access and Junctions): 

L = Låg grad av korsningar/anslutningar, 2-5 per km  

M = Medium grad av korsningar/anslutningar, 6-8 per km  

H = Hög grad av korsningar/anslutningar, 9-12 per km 
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Figur 3.4. Bestämning av Lc (The Highways Agency 2002). 

 

I figur 3.5 bestäms sedan referenshastigheten genom Ac på x-axeln och Lc på de sneda 

linjerna märkt Lc. 

 

Figur 3.5. Bestämning av referenshastighet för vägar på landsbygd (The Highways Agency 2002). 

Värde på Lc=23 utifrån vägbredd=7,3 m, vägrens-

bredd=1,5 m och korsnings-/anslutningsdensitet=L 
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Antag som exempel att VISI (medelsikten) är 400 m samt B (kurvigheten) är 30 gra-

der/km (motsvarar ett normalt värde på 0,52 radianer). Formel (3) ger då ett Ac –värde 

på 6,7. I figur 3.5 avläses då för Lc =23 en referenshastighet på 100 km/h A-standard. 

 

Som synes ett något teoretiskt och icke transparant sätt att bestämma referenshastighet-

en. 

 

Slutsatsen är att det finns mycket lite att hämta hem från andra länders utveckling. Möj-

ligtvis kan parameter k från USA komma till användning. 
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4 Modell för siktlängdsklassificering 

I detta kapitel redovisas först bakgrund och underlag för nu gällande siktklassmodell 

enligt avsnitt 1.2. Denna modell är utgångspunkten för en mer IPA-anpassad hantering 

där data kan hämtas och siktklass bestämmas. 

4.1 Linjeföringsmått 

För att beskriva linjeföringen har föreslagits ett system med linjeföringsmått vertikalt 

och horisontellt. 

 

För beskrivning av den horisontella linjeföringen föreslås måttet kurvighet mätt i radia-

ner/km (alternativt gon/km). En lämplig klassindelning kan vara följande: 

• klass 1, ”rak”   0-0,5 rad/km 

• klass 2, ”harmonisk”  0,5-1,25 rad/km 

• klass 3, ”kurvig” > 1,25 rad/km 

 

C4

C3

C2

C1

A

B

LAB

 
 

Figur 4.1. Definition av ”Horisontal curvature” (World Bank 2010). 

 

Horizontal Curvature =  
𝐶1+𝐶2+𝐶3+𝐶4

𝐿𝐴𝐵
       (5) 

 

Klass 1 fångar in de övervägande raka vägarna med enbart enstaka kurvor med stora 

radier och det finns ingen påverkan på hastigheten för tunga fordon. Klass 2 motsvarar 

vägar med harmonisk linjeföring utan raksträckor men med långdragna kurvor med 

radier 1 500-2 000 m typiskt för MV- och flerfältsvägar samt breda 2-fältsvägar projekte-

rade på 1970- och 1980-talet. Klass 3 kan betrakta som övervägande icke byggd väg. 

 

För den vertikala linjeföringen föreslås måttet ”Rise and Fall” (RF 

m/km), med följande klasser: 
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• klass 1, ”level” 0-10 m/km 

• klass 2, ”rolling” 10-30 m/km 

• klass 3, “hilly”  > 30 m/km 

 

R1

F1

F2
R2

R3

 

Figur 4.2. Definition av ”Rise and Fall” (World Bank 2010). 

 

𝑅𝑖𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝐹𝑎𝑙𝑙 =  
(𝑅1+𝑅2+𝑅3+𝐹1+𝐹2)

𝐿𝐴𝐵
         (6) 

 

Obs. att absolutvärdet gäller för samtliga värden, LAB är den verkliga profillängden. 

”Rise and fall” kan förslagsvis översättas till backighet på svenska. 

 

Trafikmässigt innebär klasserna följande. I klass 1 finns ingen påverkan på hastigheten 

för tunga fordon. I klass 2 är hastigheten i stort sett oförändrad för personbilar men för 

tunga fordon erhålls en viss reduktion. I klass 3 kan man räkna med en viss reduktion 

för personbilar och en påtaglig sänkning av hastigheten för tunga fordon, som i stor 

utsträckning måste växla ner. 

 

Indelningen anknyter relativt väl till motsvarande i HCM 2010. Detta skulle ge 3*3 = 9 

klasser för att beskriva linjeföringen. 

4.2 Siktlängdsmätning 

Olika typvägar för de 9 klasserna har i EMV-projektet skapats genom att utnyttja linje-

föringen på de länkar där mätsnitt för VVs reformmätningar finns utslumpade. Ur detta 

material har sådana typvägar för de olika linjeföringsklasserna skapats. Detta har gjorts 

genom att bilda längre vägsträckor med linjeföring från slumpmässigt utvalda länkar i 

varje klass (Carlsson 2007). Totalt mättes 6 typvägar med ca 23 km läng vardera, totalt 

cirka 140 km väg. 

 

Studien gav ett underlag för val av 500 m siktlängdskriterium istället för  300 m. 

Dessutom har siktlängdsinmätning med videofilmning gjorts på ett urval av dessa län- 

kar (länkar belägna i regionerna VSÖ, VMN och östra delen av VVÄ). Vid analys av 

siktdata visar det sig att det är mycket dåligt samband mellan linjeföringsklass och an-

del sikt över 300 m (dåvarande siktklass). Skillnaden i dåvarande siktklass beror i stort 
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sett på faktorn ”byggd väg” och ”icke byggd väg”, där väglänkar av den senare typen 

har både dålig sikt och dålig horisontell linjeföring. 

 

Som alternativ till rena linjeföringsmått diskuterades att använda andel sikt över  500 m 

i stället för dåvarande mått på 300 m. Fördelen med 500 m är ett bättre samband mellan 

vägens linjeföringsklass och andel sikt. Detta mått har dessutom större trafikteknisk 

anknytning eftersom 500 m kan sägas utgöra minimigränsen för omkörbar längd på 2-

fältsvägar. Således skulle man kunna tala om andel omkörbar längd. 

 

Figur 4.3 nedan redovisar för alla inmätta sträckor uppdelade efter linjeföringsklass 

genomsnittlig andel sikt över 300 m respektive över 500 m. I linjeföringsklass anger 

första siffran horisontalklass och andra siffran vertikalklass.   

 

Figur 4.3. Andel siktlängd över 300 respektive 500 m vid olika linjeföringsklasser. 

 

Som framgår av figuren är andelen sikt över 300 m i stort sett oberoende av linjefö-

ringsklass utom vid horisontalklass 3 (icke byggd väg). Gränsen 500 m är betydligt mer 

utslagsgivande. Linjeföringsklass kunde alltså ersättas med siktklass grundad på andel 

väglängd över 500 m. Följande samband mellan linjeföringsklass och andel sikt över 500 

m kan utläsas ur figur 1. 

 

• Enbart linjeföringsklass 11 har en siktandel över 60 % 

• Klass 12 och 21 har andel sikt i intervallet 40-60 % 
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• Vertikal klass 2 och 3 har siktandel från ca 30 % och neråt beroende på 

horisontalstandard 

• Horisontal klass 3 ligger klart under 10 %. 

 

4.3 Modellansats 

 

Tabell 1.1 kunde därför utgöra en användbar kvantifiering. Denna bygger på sikt- mät-

ningarna som redovisas i figur 4.3. Tabellen är dessutom kompletterad med en del 

uppmätta data om lutning, som hämtats från de typvägar per linjeföringsklass som VTI 

skapat. För respektive siktklass redovisas längsta stigning med uppmätt medellutning 

samt högsta observerade lutningsvärdet, som dock kan vara för en relativ kort längd. 

Lutningsdata för varje typväg har beräknats från de z-koordinater som finns i NVDB. 

 

Tabell 4.1. Definition av siktklass. 

  Linjeföring 

Siktklass 
Väglängd Hor. Vert. Längsta stigning Max lut 

Sikt>500 m abs(rad)/km abs(m)/km m Med. Lut. % % 

1 60 0-0,5 0-10 2160 0,8 2,1 

2 35-60 0,3-1 5-30 2200 2,0 3,3 

3 15-35 0,7-1,3 >20 2290 3,2 3,4 

4 0-15 >1,3 >20 2680 3,4 5,1 

 

Det skall noteras att för siktklass 2 kan inte båda kriterierna ligga i intervallets över- 

kant. Om horisontalstandarden är upp mot 1 rad/km bör vertikalstandarden vara under 

10 m/km, se Tabell 1. Omvänt om vertikalmåttet ligger upp mot 30 m/km måste hori-

sontalt vara under 0,5 rad/km. Detta beror på att det är linjeföringsklass 12 eller 21 som 

ligger i intervallet 35-60 %. Klass 21 inverkar enbart på reshastigheten för lätta fordon 

medan klass 12 påverkar reshastigheten för tunga fordon. Om båda kriterierna ligger 

högt blir det klass 22, som har en siktandel under 30 %. 

 

Det skall vidare påpekas att det finns en tydlig skillnad i vertikalstandard mellan sikt- 

klass 2 och 3. Siktklass 2 har stigningar på längst ca 1 000 m i intervallet 2-3 %, medan 

siktklass 3 har stigningar med längd 1,5-2,0 km i intervallet 2-3 %. 

 

Ovanstående kan sammanfattas i Tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Linjeföringslass 11-33 indelad efter linjeföringsklass. 

Linjeföringsklass Siktlängd 

 >500 m (%) 

Kurvighet 

(rad/km) 

Backighet 

(m/km) 

Siktklass 

11 0,73 0-0,5 0-10 1 

12 0,58 0-0,5 10-30 2 

21 0,45 0,5-1,25 0-10 2 

22 0,29 0,5-1,25 10-30 3 

23 0,35 0,5-1,25 > 30 3 

32 5 > 1,25 10-30 4 

33 1 > 1,25 > 30 4 

 

Sammanfattas ovanstående  i en ny tabell med de olika linjeföringsklasserna blir resul-

tatet enligt Tabell 4.3. 

 

Tabell 4.3.  Siktklass 1-4 indelad efter linjeföringsklass och parametrarna siktlängd, kurvighet och back-

ighet. 

Siktklass Siktlängd 

 >500 m (%) 

Kurvighet 

(rad/km) 

Backighet 

(m/km) 

Villkor Linjeföringsklass 

1 > 0,73 0-0,5 0-10  11 

2 0,45-0,73 0-1,25 0-30 Om K>0,75 då B<10  

Om B>20 då K<0,5 

Annars siktklass 3 

12, 21 

3 0,35-0,45 0,5-1,25 > 10  22, 23 

4 0-35 > 1,25 > 10  32, 33 

 

Som den observante läsaren kan se finns inte 13 eller 31, sannolikheten att dessa kombi-

nationer uppstår är mycket små.  

4.4 Modell för beräkning av kurvighet och backighet i IPA 

För att kunna generera kurvighet och backighet utifrån ett NVDB-nät krävs x-, y- och z-

koordinat. I nuvarande  standard mdb-databas från IPA finns dock inte z-koordinaten 

med, men kan beräknas i ArcGIS.  

 

Med ett IPA-nät från Dalarna som har kompletterats med z-koordinater har en första 

rimlighetsanalys gjorts, för att se om det verkar vara möjligt att åstadkomma en linjefö-

ringsberäkning och därmed en siktklassbestämning. Denna studie har validerats med 

NVDB-data. 
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Initialt har en regression gjorts för att kunna bestämma hur stor vinkelförändring som 

finns på den analyserade sträckan. För att hantera detta har ett antal horisontalgeo-

metrier ritats upp för att sedan mätas in, se Figur 4.4. 

 

C4V

C4E

C3V

C3E

C2V

C2E

C1V

C1E

A

B

LAB

 

Figur 4.4. Exempel på en av de studerade horisontalgeometrierna.. 

 

Utifrån geometrin har de verkliga vinklarna C1V till C4V mätts in genom NVDB. Dessa 

vinklar är dock inte möjliga att få fram genom x- och y-koordinaterna i IPA-nätet. Där-

för har de alternativa estimerade vinklarna C1E till C4E i figuren ovan mätts in. De ger 

dock ett underestimat. 

 

Regressionstester med denna ansats ger en modell med hyfsad passning, men inte fullt 

nöjaktigt. Som alternativ har därför kvoten mellan den verkliga längden mellan A-B och 

fågelvägen mellan A-B beräknats. Regressionen har sedan gjorts med kvoten för den 

verkliga längden och längden fågelvägen vilket gav följande resultat. 

 

𝑉𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 = 3,29 ∙ (𝐾𝑣𝑜𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 − 1)0,45      (7) 

 

där: 

𝑉𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 = Verklig vinkelförändring (rad) 

𝐾𝑣𝑜𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑 = Kvoten mellan verklig längd och längden fågelvägen 

 

Beräkningen av backigheten är baserad på två z-koordinater minimum och maximum 

och anger endast höjdskillnaden mellan två punkter för respektive IPA-element. Dessa 

summeras sedan över alla element för att få den totala backigheten över hela sträckan. 

 

Utfallet för  modell i (7) för kurvighet och backigheten samt  en jämförelse med siktklas-

sen beräknad i IPA blir enligt Tabell 4.4. 

 

 

I tabellen nedan är backighet och kurvighet beräknade enligt modell 7 ovan och klassifi-

cering enligt tabell 4.3, benämnt LINS. Denna siktklassestimering jämförs med nuva-

rande IPA-klassificering i Tabell 1.2.  

 



 

 Movea Trafikkonsult AB 

www.movea.se Bergsundsgatan 17 

per.stromgren@movea.se 117 37 STOCKHOLM 

 

Tabell 4.4. Beräknad siktklass med ekvation 7 , benämnt LINS, jämfört med den estimerade siktklassen i 

IPA enligt kapitel 1 och 2. 

Case 
Väg 
Nr. 

Backighet 
(m/km) 

Kurvighet 
(rad/km) 

Siktklass 

LINS IPA 

1 311 45 0,58 3 3 

2 311 16 0,21 2 4 

3 70 7 0,13 1 2 

4 70 10 0,34 2 3 

5 70 13 0,19 2 3 

6 70 12 3,61 4 4 

7 296 19 1,04 3 3 

8 70 15 0,14 2 2 

9 70 22 0,09 2 3 

10 70 7 0,22 1 1 

11 245 21 0,10 2 3 

12 70 10 0,17 2 3 

13 70 29 0,28 2 1 

14 70 4 0,24 1 2 

15 50 14 0,13 2 1 

16 50 17 0,13 2 1 

17 50 25 0,19 2 1 

18 70 5 0,08 1 1 

19 70 13 0,25 2 1 

20 70 17 0,23 2 1 

 

Utfallet av verifiering och rimlighetsberäkningen enligt ovan är att ekvation 7 ger ett 

logiskt utfall utifrån de data som har plockats fram för 20 olika vägsträckor i IPA. Vägar 

med dålig sikt (klass 3-4) enligt IPA ger för höga siktklassvärden jämfört med LINS. 

Detta förklaras av att dessa vägar är mindre kurviga eller backiga än vad som antas i 

nuvarande IPA-modell utifrån värdet på hastighetsgräns och vägbredd. Vägar med 

mycket bra sikt (klass 1) enligt IPA verkar generellt vara lite för optimistiska eftersom 

de har en väl tilltagen bredd och hastighetsgräns i förhållande till backighet och kur-

vighet. Hastighetsgräns och vägbredd är inte tillräckligt bra mått för att implicit skatta 

siktklass. 

 

Vid beräkningen har den beräknade längden varit mellan 4 och 5 km, enligt rekom-

mendationer i den utförda litteraturstudien.  
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5 Slutsats, diskussion och fortsatt arbete 

Resultatet för nya siktklasser blir ett bantat antal parametrar som i stort uppfyller 

samma krav som i den nuvarande definitionen, se Tabell 5.1.  

 

Tabell 5.1. Ny definition av siktklass 1-4. 

Siktklass Kurvighet 

(rad/km) 

Backighet 

(m/km) 

Bivillkor 

1 0-0,5 0-10 Inget 

2 0-1,25 0-30 Om K>0,75 då B<10  
Om B>20 då K<0,5 
Annars siktklass 3 

3 0,5-1,25 > 10 Inget 

4 > 1,25 > 10 Inget 

 

Den utvecklade metoden för att bestämma kurvighet och backighet för vägavsnitt i IPA 

består av 4 steg: 

 

1) Bestäm z-koordinaten med hjälp av ArcGIS 

2) Beräkna backigheten med hjälp av minimal och maximal z-koordinat samt av-

snittets längd 

3) Beräkna kurvigheten genom att bestämma den totala vinkelförändringen med 

hjälp av ekvation 7 

4) Bestäm siktklassen genom att använda Tabell 5.1 

 

Denna metod synes enligt föregående kapitel ge generellt bättre skattaning av dåliga 

IPA-vägar, men lite sämre av bra IPA-vägar. Totalt kommer detta rimligtvis att ge inte 

obetydliga samhällsekonomiska kostnader. 

 

Möjligheten finns att ett ännu bättre resultat kan uppnås genom att göra en beräkning i 

NVDB innan överföring sker till IPA. 

 

Fortsatt arbete består i att använda sig av siktlängdsmätningar och inmätta geometrier 

från 2000-talet och använda dessa ihop med NVDB för att verifiera och validera den 

ovan presenterade modellen. Ett ytterligare moment för att se på konsekvenserna av 

förändringen skulle kunna vara att beräkna ett helt län och se hur det slår. 

 

Vid beräkningen bör den beräknade längden inte vara kortare än 4-5 km. Frågan som 

inställer sig är hur gruppering och eventuell sammanvägning av olika delsträckor bör 
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göras. Detta projekt hanterar dock ej en sådan övergripande fråga utan får hanteras i 

eventuellt fortsättningsprojekt där kalibrering och validering av modellen kan ske. 
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