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Gernandts Boktryckeri, Stockholm 1925



V Å G  N O M E N K L A T U R
I syfte att åstadkomma en en

hetlig vägnomenklatur tillsattes på 
förslag av svenska väginstitutet 
hösten 1923 den s. k. vägnomen- 
klaturkommittén, bestående av en 
representant för vardera av k. järn
vägsstyrelsen, statens provnings- 
anstalt, svenska väginstitutet och 
k. väg- och vattenbyggnadsstyrel
sen. Till representanter för dessa 
institutioner utsågos resp. förste 
byråingenjören John Olsson, av
delningschefen, civilingenjör R. 
R :son Schlyter, kaptenen Carl 
Gyllenberg och d. v. förste byrå
ingenjören, kapten Axel Valsin- 
ger. Till ordförande i kommittén 
valdes kaptenen Gyllenberg och till 
sekreterare antogs civilingenjören 
Sten D. Ekelund, vilka båda tjänst
gjort i dessa befattningar hela 
den tid, kommittén arbetat.

Kommitténs första förslag till 
vägnomenklatur, omfattande dels 
allmänna benämningar, dels speci
ella benämningar för undersök
nings- och utsättningsarbeten, 
terrasserings- och beklädnadsar-

beten, konstarbeten, vägmaski-
ner och redskap samt vägmär
ken, förelåg våren 1924 och 
framlades vid svenska vägföre
ningens årsmöte samma år till dis
kussion. Med ledning av denna 
diskussion överarbetades förslaget 
och undergick därefter granskning 
av väginstitutet, svenska vägföre- 
ningens tekniska utskott och sven
ska teknologföreningens vägkom- 
mitté. Efter det de härvid fram
ställda anmärkningarna beaktats, 
överlämnades förslaget i början av 
detta år till väginstitutet såsom 
vägnomenklaturkommitténs slutli
ga förslag. Sedan väginstitutet låtit 
docenten Erik Noreen granska för
slaget från språklig synpunkt, be
slöt institutet vid sammanträde den 
9 september 1925 att offentliggöra 
detsamma, i den form det här ne
dan återgives.

Eventuella anmärkningar mot 
förslaget torde benäget insändas 
till väginstitutets sekretariat, post
adress Statens provningsanstalt, 
Stockholm.

Svenska väginstitutets meddelande 1.
Särtryck ur Svenska vägföreningens tidskrift, häfte 4, årgång 7925.



V Ä G N O M E N K L A T U R
omfattande Allmänna benämningar samt Speciella benämningar för undersöknings- 

och utsättningsarbeten, terrasserings- och beklädnadsarbeten, konst
arbeten, vägmaskiner och redskap samt vägmärken.

Akvedlikt bro för uppbärande av kanal eller vattenledning.

A llm än  väg  sådan väg på landet, som (av vederbörande länsstyrelse)
prövas vara för allmänna samfärdseln nyttig och nödig 
(landsväg, bygdeväg och enklare väg) eller ock som, 
ehuru ej av nyssnämnda beskaffenhet, likväl finnes vara 
till gagn för det allmänna (ödebygdsväg). — (Allmän väg 
ligger under allmänt underhåll.)

A rbetsprofil se renstahningsprofil.

Avståndsvisare tavla eller annat märke med uppgift om avståndet till viss
angiven ort. — Oftast kombinerad med vägvisare.

Balanslinje* skärningslinjen mellan balansplanet och vertikalplanet
genom vägens mittlinje.

Balansplan* plan, gående genom underbyggnadens lägst belägna
krönkant samt en mot denna vinkelrät, horisontell linje.

Ballastmur olämpligt uttryck vid vägbyggnad. Se kantmur.

B an k  utfylld vägsträcka. — Benämning jämväl för vägsek-
tion eller del därav, i vilken balansplanet ligger över 
markytan.

B ank dik e vägdike utmed bank.

Bankett horisontell eller nästan horisontell avsats mellan två
åt samma håll lutande slänter.

Betongspånt se spånt.

B indare  sten i murverk, vilkens dimension vinkelrätt mot mur
ytan med visst mått skall överstiga motsvarande di
mension hos övriga stenar i muren.

Bombering höjning av vägbanan mot vägens mitt.

Bro anordning med fribärande konstruktion för vägs fö
rande över annan trafikled (såsom väg, järnväg, kanal) 
eller över naturligt hinder (såsom vattendrag, dalgång 
sänka). Vägbro kallas även viadukt, särskilt om den 
ej leder över vatten.

Bro är i vidsträckt bemärkelse en kollektiv benäm
ning på varje anordning med fribärande konstruktion

* Definitionen gäller strängt matematiskt endast en oändligt kort sträcka.



för en trafikleds förande över annan trafikled eller över 
hinder.

B ygd evä g  se allmän väg.

B ygg  (-y ta ) övre ytan av i mur liggande sten.

B ädd ett på svag grund till vägkroppens förstärkande an-
(R u stbädd) bragt lager, vanligen av ris (risbädd) eller faskiner

(faskinbädd) eller virke (ex. timmerbädd, plankbädd).

Bärlager ett under slitlagret särskilt anbragt lager, avsett att
uppbära slitlagret och förstärka vägbanan.

Dike se vägdike.

D ikesbredd  dikes botten- eller dagbredd. — Då breddmått angives
avses bottenbredden, vilken tillsammans med släntlut
ningen och dikesdjupet bestämmer dikets storlek.

Dikesdjup vid skärning: dikesbottens djup under balansplanet;
vid bank: dikesbottens djup under markytan i. dikets 
mitt.

D ikesm all mall att användas vid utsättning och utförande av diken
och slänter.

D oser in g  olämpligt uttryck. Se slänt.

D rä n erin g  vattenavledning. — Yattenavledning genom öppna ränn
stenar eller diken: öppen dränering; genom slutna led
ningar eller täckdiken: sluten dränering.

Dubbeltrumma trumma med två genomlopp.

Enkeltrumma trumma med ett genomlopp.

Enklare väg se allmän väg.

E n sk ild  väg  väg, som underhålles av en eller flera enskilda, för vil
kas fastigheter den är till stadigvarande nytta såsom far- 
väg, vare sig för hemkörslor eller för utfart eller eljest. 
Lag av den 24 juli 1907, 1 §.

Farbana olämpligt uttryck. Se vägbana.

Faskinbädd se bädd.

Faskiner i rullar (diam. vanligen 0,3 m.) hopbuntat riSj avsett
att användas i bäddar eller mattor. Jfr faskinbädd och, 
faskinmatta.

Faskinmatta en av faskiner tillverkad matta till skydd exempelvis mot
rinnande vatten.



F liek n in g  för hand utförd utjämning av vägsår och vägspår.

Fångdamm damm för torrläggning av byggnadsplats.

G ata benämning på väg i städer och stadsliknande samhällen.

Genomstick anordning för vattens avledande från vägbana eller
jordlåda genom vägren.

Grusharpa redskap för avskiljande av större stenar ur grus. —
Vanligen består harpan av i ram anbragta, parallella 
stänger.

Grusskift landfästes krönskift.

Gångbana den närmast för fotgängare avsedda delen av vägbanan.

Handräcke olämpligt uttryck. Se skyddsräcke.

Harpa se grusharpa.

Hjulspår se vägspår.

Hästtrampspår se vägspår.

Isoleringslager särskilt anbragt lager för att skydda överbyggnaden
mot uppfrysning eller inträngande av underliggande 
fyllning eller naturlig mark.

Jordflyttn ing uttagning och transport av jordmassor.

Jord låda  i underbyggnaden anordnad fördjupning, avsedd att ut
göra form för bärlagret.

Jordlösen se marklösen.

Järnspånt se spånt.

K antm ur mindre stödmur för undvikande av inre dikesslänt i
skärning.

Kilometerpåle vid väg anbragt påle, angivande kilometertalet från viss
utgångspunkt.

K on  koniskt formad avslutning av slänt vid landfäste, trumma
e. d.

Korrugering av motortrafikens åverkan framkallad vågformighet i
vägbanan.

Kulvert olämpligt uttryck vid vägbyggnad. Förekommer såsom
benämning på mindre broar eller större trummor, välvda 
av naturlig sten eller gjutna av betong till sluten sek
tion.



Körbana den närmast för fordon avsedda delen av vägbanan.

Landfäste bros ändstöd.

Landsväg se allmän väg.

L igg  (-y ta ) undre ytan av i mur liggande sten.

L iggfog  horisontell fog i murverk.

Lutning balanslinjens lutning mot horisontalplanet, vanligen an
given i bråkform eller i promille, exempelvis för en lut
ning av 1 m. på 20 m. sålunda: 1 : 20 eller 50 o/oo. —  
Lutning i uppförsbacke kallas stigande lutning eller 
stigning, lutning i utförsbacke kallas fallande lutning.

Lutningskurva kurva, som i längdprofil förmedlar övergång mellan två
intill varandra liggande vägsträckor i olika lutningar.

Längdm ätning uppmätning av väglinjes längd med utmärkande av mel-
lanpunkter på jämna avstånd (i allmänhet 20 m.J.

Längdprofil framställning av balanslinjens läge i förhållande till
markytan och visst 0-plan.

L öpare sten i murskift, vilkens längdriktning är parallell med
murytan.

M arklösen ersättning för förvärv av mark, erforderlig för väg-
(för  väg) företag.

M atjordsavtagning bortskaffande av vegetationstäcke.

Mat jordsbekläd- anbringande av vegetationstäcke,
nad

Motlutning lutning, som är motsatt huvudlutningen å viss väg-
sträcka.

Mötesplats plats, där vägbredden ökats för möjliggörande av möte
mellan fordon.

Norm alsektions- ritning angivande det allmänna konstruktiva utförandet
ritning i tvärsektion av t. ex. bank, skärning etc.

Ordnad stenfyll- stenmassa, närmast slänten ordnad så, att inga större
ning håligheter förefinnas.

Packlager olämpligt uttryck. Se bärlager.

Packsten för bärlagret avsedd pyramid- eller kilformad sten.

Packstenslager bärlager av packsten»

Pallgrävning avtrappning i jord.



P allsk ift det stenskift i grundmur, mellanstöd eller landfäste,
varå överbyggnad upplägges.

P a llsp rä n gn in g  utsprängning i berg i avsatser (pallar).

P lan  se planritning.

P la n erin g  terrassering å sådana vägsträckor, där bankhöjden eller
skärningsdjupet understiger vissa, för varje fall angivna 
mått (vanligen 0,3—0,5 m.).

P lankbädd  Se bädd.

Plankspånt se spänt.

P la n ritn in g  ritning angivande vägs planläge samt inom visst av-
(fö r  väg) stånd från väglinjen befintliga terrängföremål.

Plansprängning olämpligt uttryck vid vägbyggnad. Se planering (för berg ).

Profil se längdprofil, tvär profil, renstakningsprofil. — Profil
användes även — ehuru oriktigt — i stället för mall.

Profilering se utsättning.

Profilritning framställning av marklinjens och balanslinjens höjd-
lägen. Jfr längdprofil.

P rov v ä g  väg eller vägdel, ställd under observation för under
sökningar av teknisk och ekonomisk natur.

Pålspånt se spänt.

Renstakning väglinjes noggranna, slutgiltiga utmärkande på marken.

Renstakningsprofil profilritning av renstakad väglinje.

Ridbana den närmast för ryttare avsedda delen av vägbanan.

Risbädd se bädd.

Rustbädd se bädd.

Räcke se skyddsräcke.

R ö jn in g  fällning och undanskaffande av träd och buskar. Se
även stubbrytning.

R örtrum m a trumma av rör, oftast av stengods eller betong. Jfr
trumma.

Sidotag schakt, som upptages utanför vägens normalsektion för
erhållande av fyllningsmassor.

Sidotrum m a trumma i vägdike.



Sikt a) den möjlighet att överskåda vägen, som läget i plan
och profil medgiver, 

b) trådduk av metall med kvadratiska maskor.

Skevning höjning av vägbanan mot vägens ytterkant i kurva.

Skogsröjning se röjning.

Skol (-sten) mindre sten eller skärv, som för erhållande av god an-
liggning eller tätning inkilas i murfogar ( ” skolning” ).

Större skol i murytan kallas även stup, särskilt om 
den är triangelformad.

Skyddsräcke räcke utefter vägbanan, till ökad säkerhet för vägfarande.

Skärn ing utschaktad vägsträcka. — Benämning jämväl för vägsek-
tion eller del därav, i vilken balansplanet ligger under 
markytan. — Väg i slutet schakt benämnes tunnel.

Skärn ingsdike vägdike i skärning.

Skärningsliv den del av en skärning, som begränsas av balansplanet
och vertikala plan genom dettas skärningslinjer med skär- 
ningsslänterna.

Sladd se vägsladd.

Slitlager ytlagret i vägbanan, avsett att i mån av förslitning för
nyas.

Slänt en i lutning liggande yta av den naturliga marken eller
av vägkroppen.

Släntbeklädnad jfr mat jordsbeklädnad, stenbeklädnad och torvbehlädnad.

S p ån t(-v ägg ) vägg av spåntat eller ospåntat virke (plankspånt, pål-
spånt), järn (järnspånt) eller betong (betongspånt).

Stabbstenar block eller stolpar vanligen av sten eller betong utefter
vägbanan, till ökad säkerhet för vägfarande.

St åkning se vägstahning.

Stenbeklädnad släntbeklädnad av sten, där varje sten inpassats i slänten.

Stenelevator maskin för uppfordring av stenmaterial. — Huvudde
len utgöres vanligen av en rörlig, ändlös kedja (band) 
med därå fästade skopor av stålplåt.

Stenglacis olämpligt uttryck. Se stenbeklädnad.

Stenfyllning utfylld stenmassa.

Stenkross maskin för krossning av sten. — Huvuddelen utgöres
vanligen av två mot varandra anbragta, räfflade kross-



käkar, den ena fast, den ♦andra rörlig, svängande ocli 
gnidande mot den fasta käken.

Stensorterare maskin för uppdelning av stenmaterial efter styckestorlek,
oftast kombinerad med stenkross. — Huvuddelen utgö
res vanligen av en i svag lutning liggande, roterande 
plåtcylinder med nära varandra belägna runda hål. Cy
lindern är ofta uppdelad i flera avdelningar, sorterings- 
bälten, med inbördes successivt tillväxande håldiametrar.

Stentransportör maskin för kontinuerlig transport av stenmaterial. —
Huvuddelen utgöres vanligen av en rörlig ändlös kedja 
(band) med (eller utan) därå fastade skopor.

Stentrumma trumma av sprängd eller kilad sten.

Stubbrytare redskap för uppbrytning av stubbar o. d.

Stubbrytning bortskaffande av stubbar.

Stödjemur se stödmur.

Stödmur mur för stödjande av bakomliggande jord- eller berg
massa.

Stötfog vertikal fog i murverk.

Svacka vågformig fördjupning i vägbanan.

Såll plåt med nära varandra belägna runda hål av sins
emellan lika storlek.

Terrassering schaktnings-, sprängnings- eller utfyllningsarbeten för
utförandet av underbyggnaden.

Timmerbädd Se bädd.

Torvbeklädnad beklädnad med torvor, som utskurits ur vegetationstäc
ket och som läggas i ett lager bredvid varandra.

Torvsättning beklädnad med torvor, som utskurits ur vegetationstäc
ket och som läggas i lager på varandra.

Tracé olämpligt uttryck. I stället bör användas utstakning.
linjeföring.

Trafik se vägtrafik.

Trapptrumma trumma med trappstegsformigt lopp.

Trumdäck trummas tak.

Trumliv trumdelen mellan trumvingarna.

Trumma anordning för framsläppande av mindre vattenmängd
under väg, varvid genomloppsarean som regel har fyr-



kantig sektion av lägst 0,3 X  0,3 m. elier oek rund 
sektion med en diameter av lägst 0,15 m. Gränsen mel
lan trumma och bro kan sägas ligga vid den öppning, 
som- ej kan överspännas med däck av natursten. — Jfr 
dränering, täckdike och bro.

Trumtratt i trattform anordnad övergång mellan trummas övre
ände och där utmynnande diken.

T ru m vin ge  trummas ände jämte på båda sidor om densamma, pa
rallellt med väglinjen anbragta stödmurar (trumving- 
murar).

Trumvingmur se trumvinge.

Trumöppning trummas genomloppsarea.

Tunnel se skärning.

Tvärprofil se tvärsektion.

T värsek tion  skärningen mellan vägkroppen och ett vertikalplan i
vägens tvärriktning.

T äck d ik e  under markytan för dränering nedlagd, övertäckt sträng
av rör utan täta förbindningar eller av exempelvis sten, 
slagg eller gärdsel.

Underbyggnad vägkroppen med undantag av överbyggnaden.

U tsättning terrasserings- eller konstarbetes utmärkande i detalj på
marken.

Varningstecken vid väg anbragt tavla eller annat märke, som manar till
iakttagande av särskild varsamhet vid skarp krök, brant 
backe eller annan plats, där trafiken kan vara förenad 
med fara.

Nu gällande bestämmelser (Internationella konventio
nen om Automobiltrafik 1909) innehålla varningstecken 
för gupp, kurva, kontrakurva och järnvägsövergång 
(runt märke med svart tecken på vit botten).

Som förslag till internationellt varningstecken före
ligger för närvarande den av K. A. K. utarbetade, i 
Sverige allmänt använda röda triangeln, vilken är av
sedd att såsom enhetligt varningstecken ersätta de förut 
använda.

Vattenavledning se dränering.

Viadukt se bro.

Vilplan en i lång och brant lutning inlagd horisontell eller nästan
horisontell kort vägsträcka.

Vingmur stödmur med anslutning till landfäste.



V ä g  banat, mer eller mindre brett stycke av den naturliga
terrängen, avsett att man skall kunna färdas därpå från 
ort till arman till fots, ridande eller med fordon, utan 
att dessa senare därvid äro bundna vid ett bestämt spår. 
Jfr Vägtrafikstadgan.

Väg är i vidsträckt bemärkelse därjämte en kollektiv 
benämning på kommunikationsleder i allmänhet, såsom 
järnväg, spårväg, vattenväg, luftväg.

Vägbana den för de vägfarande avsedda delen av vägen.

Vägbredd vägbanans bredd

Yägbro se bro.

Vägdike sammanfattande benämning för bankdike och skärnings-
dike.

V ä gfa ra n d e  envar, som å väg färdas till fots (fotgängare), ridande
eller med fordon.

V ä gh yve l vägredskap för avliyvling av ävja samt för åstadkom
mande genom bombering. — Huvuddelen utgöres vanli
gen av ett skarpt, snedriktat blad av stål.

Vägkant vägbanans yttre begränsningslinje.

Vägkropp yäg med i densamma ingående anordningar för dess bil
dande och vidmakthållande jämte härför erforderliga de
lar av den naturliga marken.

Väglinje vägens mittlinje vid stakningar och utsättningar.

Väglängdmätning se längdmätning.

V ä g p ort bro, avsedd att föra väg under järnväg, gata eller annan
väg.

Vägren den närmast vägkanten belägna delen av vägbanan.

Vägrivare vägredskap för upprivning av slitlagrets yta. — Huvud
delen utgöres vanligen av kraftiga pinnar eller tänder av 
stål.

Vägskopa vägredskap för uppsamling av jord, grus o. d. — Hu
vuddelen utgöres vanligen av en utefter marken släpande 
plåtskopa, uppburen av tvenne hjul.

Vägskrapa vägredskap för bortskrapande av ävja. — Huvuddelen
utgöres vanligen av en snett anbragt rad fjädrande pin
nar eller tänder av stål.

Vägsladd vägredskap för utjämning av håligheter och vägspår å
grusvägar, ” sladdning” . — Huvuddelen utgöres vanli-



gen av två parallella, bakom varandra placerade, ställ
bara, oskärpta blad, vanligen av stål.

V ä g sp å r  i vägens längdriktning gående fåror i vägbanan, upp
komna genom inverkan av fordonsh julen ( ”hjulspår” ) 
eller genom dragarnas tramp ( ”hästtrampspår” ).

V ägstakn in g  uppsökande och utmärkande medelst stakning på mar
ken av lämplig sträckning för väglinje.

V ä g så r  mindre fördjupningar i vägbanan, vanligen uppkomna
genom inverkan av motorfordonens drivhjul.

V ä gtra fik  samfärdsel å väg.

V ä gv isa re  vid väg anbragt tavla eller annat märke med uppgift om
vart vägen leder.

V ägvä lt maskin för hoppressning av vägkroppen. — Huvudde
len utgöres av en eller flera släta, tunga valsar. —

Ä v ja  å vägbanan uppkommande blandning av förslitet vägma-
terial och föroreningar.

Ö debygdsväg se allmän väg.

Ö verbyggn ad  slitlager med eventuellt förekommande bärlager.

Ö verdike dike ovanför skärningsslänt.

Över-sten i skärning över den avvägda marklinjen befintlig större
sten, som ej inräknas i skärningsmassan.



Allmänna benämningar:

Allmän väg 
Balanslinje 
Balansplan 
Bank
Bombering
Bro
Bygdeväg
Dikesbredd
Dikesdjup
Dosering
Enklare väg
Enskild väg
Farbana
Fliekning
Gata
Gångbana
Hjulspår
Hästtrampspår
Jordlösen
Korrugering
Körbana
Landsväg
Lutning
Marklösen
Motlutning
Mötesplats
Plan
Profil
Provväg
Ridbana
Röjning
Sikt
Skevning
Skogsröjning
Skärning
Slänt
Stubbrytning
Svacka
Terrassering
Tracé
Trafik
Underbyggnad
Vilplan
Y äg
Vägbana
Vägbredd
Vägdike
V  ägf arande
Vägkant
Vägkropp
Vägren

Vägspår
Vägsår
V ägtrafik 
Ävja
Ödebygdsväg
Överbyggnad.

Speciella benämningar 
för:

Undersöknings- och ut
sättnings arbeten. 

Arbetsprofil 
Balanslinje 
Balansplan 
Lutning 
Längdmätning 
Längdprofil 
Motlutning
N ormalsektionsritning 
Plan
Planritning
Profil
Profilering
Profilritning
Provväg
Renstakning
Renstakningsprofil
Stakning
Tvärprofil
Tvärsektion
Utsättning
Väglinje
V  äglängdmätning 
Vägstakning.

Terrasserings- och be- 
klädnads arbeten.

Ballastmur
Bank
Bankdike
Bankett
Bombering
Bärlager
Dike
Dränering
Genomstick
Gångbana
Isoleringslager
Jordflyttning
Jordlåda
Kantmur
Kon

Körbana
Lutningskurva
Matjordsavtagning
Mat jordsbeklädnad
Ordnad stenfyllning
Packlager
Packsten
Packstenslager
Pallgrävning
Pallsprängning
Planering
Plansprängning
Ridbana
Sidotag
Skevning
Skärning
Skärningsdike
Skärningsliv
Slitlager
Slänt
Släntbeklädnad
Terrassering
Torvbeklädnad
Torvsättning
Underbyggnad
Vattenavledning
Vägbana
Vägdike
Vägkropp
V äglin je
Överbyggnad
Överdike
Över-sten.

Konstarbeten.

Akvedukt
Ballastmur
Betongspånt
Bindare
Bro
Bygg
Bädd
Dränering
Dubbeltrumma
Enkeltrumma
Faskinbädd
Faskiner
Faskinmatta
Fångdamm
Grusskift
Handräcke

R E G I S T E R



Stentrumma
Stödjemur
Stödmur
Stötfog
Timmerbädd
Trapptrumma
Trumdäck
Trumliv
Trumma
Trumtratt
Trumvinge
Trumvingmur
Trumöppning
Tunnel
Täckdike
V  attenavledning
Viadukt
Vingmur
Vägbro
Vägport

Vägmaskiner och red
skap.

Dikesmail

Grusharpa
Harpa
Sikt
Sladd
Stenelevator
Stenkross
Stensorterare
Stentransportör
Stubbrytare
Såll
V  äghyvel 
Vägrivare 
Vägskopa 
Vägskrapa 
Vägsladd 
Vägvält.

Vägmärken.

Avståndsvisare
Kilometerpåle
V  arningstecken 
Vägvisare.

Järnspånt
Kantmur
Kon
K ulver t
Landfäste
Ligg (-yta)
Liggfog
Löpare
Pallskift
Plankbädd
Plankspånt
Pålspånt
Risbädd
Rustbädd
Räcke
Rör trumma
Sidotrumma
Skol
Skyddsräcke 
Sp&nt (-vägg) 
Stabbstenar 
Stenbeklädnad 
Stenglacis 
Stenfy Ilning




