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1. Syfte 
Syftet med denna handledning är att den ska förenkla och förtydliga för interna och externa 
samarbetsparter hur Trafikverket avser arbeta med riksintressepreciseringar. I handledningen 
framgår det hur preciseringar av riksintressen bör gå till och vad de ska innehålla. Handledningen är 
avsedd att skapa förutsägbarhet samt visa Trafikverkets förhållningssätt vid extern förfrågan eller 
önskemål om att påbörja arbetet med att precisera ett riksintresse. 
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2. Omfattning 
Handledningen ska användas i samhällsplaneringen när Trafikverket ska precisera riksintressen. 
Handledningen gäller för precisering av hamnar, flygplatser och järnvägens platser av riksintresse 
(kombiterminaler, tågbildningsplatser och depåer).  

3. Definitioner och förkortningar 
PBL: plan- och bygglagen 

MB: miljöbalken 

Antal pax: antal passagerare 

MSA: Minimum Sector Altitude – Lägsta säkra flyghöjd inför den sista delen av inflygningen till en 
instrumentflygplats 

TEN-T: Trans-European Transport Network 

ISPS: International Ship and Port facility Security Code 

TEU: Twenty-foot Equivalent Unit (20-fots container) 

4. Ansvar 
Nationell samhällsplanerare ansvarar för handledningen. Regional samhällsplanerare ansvarar för att 
en riksintresseprecisering utgår från denna handledning. 

5. Bakgrund och avgränsning 

Bakgrund om riksintressen 
Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för anläggningar för 
kommunikationer. Riksintressen för anläggningar för kommunikationer ska enligt 3 kap 8 § 
miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. Trafikverket pekar ut anläggningar av riksintresse för väg, järnväg, luftfart och sjöfart. 

I förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket anges att Trafikverket inom sitt 
verksamhetsområde ska tillhandahålla underlag för tillämpning av 3-5 kap. miljöbalken och av plan- 
och bygglagen. 

De redovisade riksintressena är att betrakta som anspråk på riksintressen. Huruvida ett område eller 
en funktion är av riksintresse eller inte och hur det intresset ska prioriteras mot andra riksintressen 
avgörs först när frågan prövas. Sådan prövning sker framförallt när beslutande myndighet tillämpar 
miljöbalken, plan- och bygglagen, väglagen eller lagen om byggande av järnväg. När det handlar om 
den kommunala planeringen har länsstyrelsen ett ansvar att bevaka de statliga intressena, väga olika 
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riksintressen mot varandra och förmedla underlag om riksintressen till kommunerna. Kommunerna 
ska i sin översiktsplan visa hur de avser tillgodose riksintresset. 

Vi kallar de utpekade anläggningarna för ”flygplats av riksintresse”, ”hamn av riksintresse” etc., även 
om det enligt miljöbalkens bestämmelser endast är berörda mark- och vattenområden som är av 
riksintresse. Anläggningens funktion ligger till grund för utpekandet. Utpekandet av riksintressen har 
ingen koppling till ägande eller ansvar för förvaltning av respektive anläggning. 

Information om vilka anläggningar som Trafikverket bedömer vara av riksintresse samt mer 
bakgrundsinformation finns på www.trafikverket.se/riksintressen.  

Bakgrund om preciseringar av riksintressen 
Tidigare har Transportstyrelsen och Sjöfartsverket tillsammans med länsstyrelsen preciserat 
flygplatser och hamnar som är utpekade som riksintresse. Vid Trafikverkets bildande 1 april 2010 fick 
Trafikverket ansvar för riksintressen för alla fyra trafikslag och därmed är det nu Trafikverkets uppgift 
att precisera hamnar och flygplatser av riksintresse. Förutom hamnar och flygplatser finns det ett 
behov av att precisera järnvägens platser av riksintresse, sådana preciseringar har inte tidigare tagits 
fram. I begreppet järnvägens platser ingår kombiterminaler1, tågbildningsplatser2 och depåer3

Luftfartsstyrelsen har tagit fram principer för precisering av flygplatser (Luftfartens riksintressen, 
Luftfartsstyrelsens rapport 2008:12, se bilaga 2). Där anges hur riksintresseområdet med tillhörande 
influensområden ska preciseras. Sjöfartsverket har tagit fram kortfattade riktlinjer över vad som ska 
ingå vid precisering av hamnar (se bilaga 2). I arbetet med preciseringar av hamnar har man även 
utgått från tidigare preciseringar vad gäller arbetssätt, innehåll m.m. (framtagna preciseringar finns på 

. 

www.trafikverket.se/riksintressen).  

Trafikverkets precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden 
som riksintresset avser att skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. Här beskrivs 
riksintressets funktion på ett mer utförligt sätt än vad som görs i ett riksintresseutpekande. En 
precisering innehåller vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, redogörelse av 
trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för anläggningen samt en beskrivning av riksintressets 
markanspråk och influensområden. 

Avgränsning 
Trafikverket anser att det generella behovet av att precisera anläggningar av riksintresse är störst för 
hamnar, flygplatser och järnvägens platser (kombiterminaler, tågbildningsplatser och depåer). Därför 
gäller denna handledning främst för dessa anläggningar. Det kan dock finnas behov av att precisera 
andra enstaka anläggningar än vad som ingår i handledningen4

Behovet av precisering ser olika ut för de olika trafikslagen. Vid utpekande av hamnar och järnvägens 
platser av riksintresse framgår det inte vilka delar av anläggningarna som är av riksintresse, utan det 

. Handledningen kan i tillämpliga delar 
användas som utgångspunkt vid sådant arbete.  

                                                             
1 Kombiterminaler: en godshanterande anläggning där gods kan förflyttas mellan väg och järnväg 
2 Tågbildningsplatser: bangårdar, växlingsbangårdar, rangerbangårdar 
3 Depåer: här sker underhåll och reparation av järnvägsfordon 
4 Ett exempel är en pågående precisering av riksintresset för järnvägen mellan Solna och Uppsala. 

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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anges bara ett platsnamn. För att identifiera vilka delar som ingår i riksintresset kan därför en 
precisering tas fram. Vad gäller flygplatser så behöver de stora influensområdena för flygbuller, 
flyghinder och elektromagnetisk störning definieras, och detta görs i en precisering. Beträffande vägar, 
järnvägar och stationer är det inte aktuellt att precisera dessa i dagsläget. Antalet anläggningar är stort 
och anläggningarna är normalt sett inte lika komplexa som hamnar, flygplatser och järnvägens platser. 
Vägarna och järnvägarna har också utförligare funktionsbeskrivningar än hamnarna och flygplatserna. 

Farleder ingår inte i denna handledning men det finns behov av att på sikt beskriva dem på ett bättre 
sätt än vad som är gjort idag.  

6. Syfte med riksintresseprecisering 
Syftet med en riksintresseprecisering är att beskriva riksintressets funktion och förtydliga vad det kan 
innebära att påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Preciseringen av 
riksintresset ska bl.a. tjäna som underlag för kommunens fysiska planering (plan- och bygglagen) och 
tillståndsprövning (miljöbalken) samt för Länsstyrelsens, Trafikverkets och övriga myndigheters 
handläggning av olika ärenden.  

Syftet är även att beskriva riksintressets markanspråk och influensområden, både dagens och 
framtida, samt att tydliggöra hur riksintresset kan tillgodoses i den kommunala planeringen.  

Preciseringen är ett underlag som länsstyrelsen kan komma att använda vid avvägning mellan olika 
riksintressen, i dess uppgift att bevaka statliga intressen samt som stöd till kommunerna för att visa 
hur de redovisade riksintressena kan tillgodoses vid framtagande av kommunala planer. Preciseringen 
beskriver hur Trafikverket ser på riksintresset för den preciserade anläggningen. En väl genomarbetad 
precisering med tydliga anspråk avseende markanvändningen i och runt det aktuella 
riksintresseområdet är en förutsättning för en rationell hantering och god dialog mellan stat och 
kommun i planeringsprocessen. 

Preciseringen beskriver anläggningens funktion och ska därmed ses som en funktionsbeskrivning av 
riksintresset. För exempelvis utpekade vägar och järnvägar av riksintresse finns motsvarande 
funktionsbeskrivningar, om än mer kortfattade, i Trafikverkets utpekande av riksintressen (se 
www.trafikverket.se/riksintressen). 

Kompletterande syften för respektive trafikslag 
Flygplatser: Syftet med preciseringen är dessutom att tydliggöra flygplatsens influensområden för 
flygbuller, flyghinder och elektromagnetisk störning på karta.  

Hamnar: Syftet med preciseringen är dessutom att definiera vilka hamndelar som bedöms vara av 
riksintresse, samt att beskriva de olika hamndelarnas funktion. Även berört vattenområde ska 
preciseras. 

Järnvägens platser: Syftet med preciseringen är dessutom att definiera vilka delar av anläggningen 
som är av riksintresse, samt att beskriva de olika delarnas funktion. 

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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7. En preciserings innehåll 
En precisering av ett riksintresse ska innehålla följande kapitel: 

Förord 

Sammanfattning 

1 Inledning och syfte 

2 Bakgrund 

3 Värdebeskrivning 

4 Riksintressets markanspråk 

5 Influensområden 

6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning 

7 Källförteckning 

8 Bilagor (bl.a. remissammanställning) 

Vad som ingår i respektive kapitel framgår av bilaga 1. Där finns detaljerade innehållsförteckningar för 
hamnar, flygplatser och järnvägens platser. 

Värdebeskrivningen definieras som anläggningens värde för samhället. I värdebeskrivningen ingår tre 
faktorer som är avgörande för motiveringen av riksintresset: omvärldsfaktorer, anläggningens 
utveckling och utveckling av sammodalitet/intermodalitet. Motiven för anläggningens behov av mark 
ska anges i värdebeskrivningen. 

Influensområdet ingår inte i själva riksintresseområdet men det visar inom vilket område det finns en 
påverkan på riksintresset som behöver hanteras planmässigt. Åtgärder i influensområdet, exempelvis 
ny bebyggelse, kan påverka eller påverkas av kommunikationsanläggningens funktion och därmed 
medföra påtaglig skada på riksintresset. För flygplatser redovisas influensområdena på karta, så är 
inte fallet för hamnar och järnvägens platser. Om influensområden för hamnar och järnvägens platser 
ska redovisas på karta krävs en metodutveckling för hur detta ska ske. Trafikverket ska titta på 
möjligheterna att ta fram en sådan metod. 

För mindre anläggningar sett till storlek eller komplexitet kan det vara möjligt att minska 
omfattningen på preciseringsarbetet. Vissa kapitel i preciseringen kan då kortas ned eller möjligen 
utgå. Det är dock viktigt att innehållet är tillräckligt för att uppfylla syftet med preciseringen.  

Kartmaterial ska finnas som beskriver riksintresseområdet och i tillämpliga fall även 
influensområdena.  

Om olika riksintressen för kommunikationer gör anspråk på samma markområde ska det i 
preciseringen redovisas hur de olika riksintressena kan tillgodoses eller hur de kan påverka och 
samverka med varandra. En avvägning mellan riksintressen för kommunikationer och andra 
riksintressen görs dock inte i preciseringen. Preciseringen kan med fördel påvisa intermodala 
lösningar.  

I de fall Trafikverkets utpekande av riksintressen och framtagen precisering inte stämmer överens, 
gäller preciseringen. 
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8. Ansvar för att ta fram en precisering 
Trafikverket ansvarar för att ta fram riksintressepreciseringar och arbetet leds av Trafikverket. Arbetet 
bör ske i nära samarbete med länsstyrelsen, där Trafikverket och länsstyrelsen försöker samordna sin 
syn på riksintresset. Vidare är det länsstyrelsens ansvar att löpande förmedla underlag om 
riksintressen till kommunerna.  

Om länsstyrelsen i något fall vill ta ett större ansvar för preciseringsarbetet så kan de efter 
överenskommelse med Trafikverket få det, men preciseringen ska utföras efter de principer som 
Trafikverket anger i denna handledning.  

När en precisering ska skickas ut på remiss signerar Trafikverkets regionchef missivet. När en 
precisering är färdig skriver Trafikverkets regionchef under förordet till preciseringen och tar därmed 
beslut om att preciseringen ska gälla. Preciseringen är Trafikverkets bedömning av riksintresset för 
aktuell anläggning, det är inte statens samlade syn på samtliga riksintressen inom berört mark- och 
vattenområde.  

9. Beslut om att påbörja ett preciseringsarbete 
Trafikverket har tagit fram prioriteringslistor som visar i vilken ordning anläggningarna ska 
preciseras, uppdelat på olika trafikslag. Eftersom omvärlden förändras kan behovet av en precisering 
förändras. Listorna kommer därför uppdateras när nya omständigheter föreligger. Senaste versionen 
av listorna finns på Trafikverkets webbplats, www.trafikverket.se/riksintressen.  

Prioriteringslistorna tas fram av Trafikverket nationellt, men dialog sker med Trafikverkets regioner 
och länsstyrelsen om i vilken ordning som anläggningarna ska preciseras. De huvudsakliga kriterierna 
för prioritering av i vilken ordning anläggningarna ska preciseras är exploateringsplaner runt 
anläggningen/konkurrerande intressen och anläggningens betydelse för samhället.  

För att påbörja en precisering som ligger högt upp på prioriteringslistan ska Trafikverkets region fatta 
beslut om att påbörja arbetet i samråd med Trafikverket nationellt. Trafikverkets region tar då kontakt 
med verkets nationella experter, länsstyrelsen och övriga parter. Därefter kan preciseringsarbetet 
påbörjas. 

I de fall en kommun eller länsstyrelse har önskemål om att påbörja en precisering av en viss 
anläggning ska de kontakta Trafikverkets region. Då görs en sammanvägd bedömning av behovet med 
hänsyn till prioriteringslistan och de nya omständigheter som kan motivera en omprioritering. 
Trafikverkets region påtalar behovet av precisering för Trafikverket nationellt, som beslutar om en 
omprioritering. Samråd sker med länsstyrelsen.  

En precisering beräknas ta 6-18 månader att genomföra från start till mål.  

  

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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10. Sammansättning av arbetsgrupp, styrgrupp och 
referensgrupp 

Arbetsgrupp 
Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram preciseringen. 

En arbetsgrupp med flera olika aktörer gör att olika synsätt kan beaktas under arbetets gång och 
möjligheten för att slutresultatet ska bli en samförståndslösning ökar. Om det trots allt finns 
avvikande meningar inom arbetsgruppen om innehållet i preciseringen är det i slutändan 
Trafikverkets uppfattning som riksintresseanspråket ska grundas på.  

I normalfall ska arbetsgruppen bestå av deltagare enligt nedan, men det kan finnas behov av 
justeringar i vissa fall. Fler deltagare kan bjudas in vid behov. På vissa möten kan det vara lämpligt att 
enbart vissa deltagare i arbetsgruppen deltar. 

Den bemanning som anges i de olika organisationerna nedan är enbart förslag, organisationerna avgör 
själva vilka som ska ingå i arbetsgruppen.  

Flygplatser 

• Trafikverket: Regional projektledare, regional samhällsplanerare, nationella experter som 
rådgivare inom luftfart och vad gäller prognoser/ marknadsanalys. 

• Länsstyrelsen: Handläggare inom kommunikation, plan och/eller miljö. 

• Kommunen: Planarkitekt/samhällsplanerare/näringslivsutvecklare/ trafikstrateg, både i 
kommunen där flygplatsen ligger och i ev. angränsande kommuner. 

• Flygplatsen: Miljökoordinator/flygsäkerhetschef/flygtrafikledningschef/ flygplatschef eller 
annan person som flygplatsen väljer att sätta in.  

• Regionalt självstyrelseorgan/regionförbund och regional kollektivtrafikmyndighet bjuds in att 
delta. 

Hamnar 

• Trafikverket: Regional projektledare, regional samhällsplanerare, nationella experter som 
rådgivare inom sjöfart och vad gäller prognoser. 

• Länsstyrelsen: Handläggare inom kommunikation, plan och/eller miljö. 

• Kommunen: Planarkitekt/samhällsplanerare/näringslivsutvecklare/ trafikstrateg.  

• Hamnen: VD/driftledare/miljökoordinator eller annan person som hamnen väljer att sätta in. 

• Sjöfartsverket, Tillväxtverket, regionalt självstyrelseorgan/regionförbund och regional 
kollektivtrafikmyndighet bjuds in att delta.  

Järnvägens platser 

• Trafikverket: Regional projektledare, regional samhällsplanerare, regional godsstrateg, 
representant från fastighetssidan, nationella experter som rådgivare vad gäller prognoser, 
m.fl.  

• Länsstyrelsen: Handläggare inom kommunikation, plan och/eller miljö. 
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• Kommunen: Planarkitekt/samhällsplanerare/näringslivsutvecklare/ trafikstrateg. 

• Anläggningen: Driftschef/platschef/marknadschef/miljökoordinator eller annan person som 
anläggningsägaren väljer att sätta in. 

• Regionalt självstyrelseorgan/regionförbund och regional kollektivtrafikmyndighet bjuds in att 
delta.  

Styrgrupp 
Ansvarig regional chef på Trafikverket, i den Trafikverksregion där anläggningen ligger, avgör om det 
finns behov av styrgrupp för preciseringsarbetet. Om styrgrupp bildas är en regional chef 
styrgruppsordförande och bildar styrgruppen. Styrgruppsordföranden bestämmer vilka ytterligare 
personer från Trafikverket som ska ingå i styrgruppen. Länsstyrelsen bjuds in att delta i styrgruppen. 
Andra parter kan adjungeras vid behov. Projektledaren deltar på styrgruppens möten. Styrgruppen 
beslutar bland annat att preciseringen ska skickas på remiss och att preciseringen är färdig. Om det 
inte finns en styrgrupp tar den regionale chefen ovan nämnda beslut. 

Referensgrupp 
Projektledaren tillsammans med den regionala chefen på Trafikverket beslutar om det ska finnas en 
referensgrupp knuten till preciseringsarbetet och även vilka som i så fall ska ingå i den. Exempel på 
deltagare i referensgruppen är representanter för Trafikverket, länsstyrelsen, regionalt 
självstyrelseorgan/ regionförbund, kommunen och anläggningsägaren.  

11. Remiss 
En arbetsversion av rapporten ska skickas till Trafikverket Samhälles säkerhetschef innan den skickas 
ut på remiss. 

En preciseringsrapport ska remitteras till berörda parter, både internt inom Trafikverket och till 
externa parter. Det är önskvärt med en remisstid på 2-3 månader för att kommunen ska kunna 
samordna sin syn i en politisk behandling.  

Remissinstanser ska vara länsstyrelsen, regionförbundet/regionala självstyrelseorganet då sådant 
finns, kommunen, anläggningsägaren, Tillväxtverket och Försvarsmakten. Eventuellt även 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Boverket och Transportstyrelsen. Vissa anläggningar 
berör fler än en kommun/länsstyrelse. I sådana fall ska alla berörda kommuner och länsstyrelser få 
remissen. Vid behov kan remissen också skickas till andra aktörer, exempelvis berörda bransch- och 
intresseorganisationer. För hamnar ska remissen även skickas till Sjöfartsverket.  

12. En preciseringsrapports utseende och spridning 
En preciseringsrapport ska döpas enligt följande: ”Riksintresset XX flygplats/hamn/kombiterminal 
etc. – precisering av riksintresse”. Rapporten ska vara layoutad enligt Trafikverkets mall och få ett 
Trafikverkspublikationsnummer.  

Ansvarig projektledare ser till att den färdiga preciseringen läggs ut på Trafikverkets webbplats 
(undersida till www.trafikverket.se/riksintressen) och skickas till länsstyrelsen, de som deltagit i 

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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arbetet samt de som fått den på remiss. Länsstyrelsen ska också få tillgång till kartmaterialet i form av 
shape-filer. 

I samband med att det samlade riksintressematerialet för trafikslagens anläggningar uppdateras, ska 
kartmaterialet som tillhör preciseringen läggas in i det samlade riksintressekartmaterialet. Detta 
ansvarar berörd Trafikverksregion för tillsammans med projektledaren för uppdateringen av 
riksintressematerialet.  

13. Uppdatering av en precisering 
Förvaltning av en precisering görs av berörd Trafikverksregion. 

En precisering av ett riksintresse ska vara långsiktig, tidshorisonten ska vara runt 20-30 år. Ett 
riksintresse är däremot inte statiskt och det kan finnas nya omständigheter som kräver uppdatering av 
preciseringen. Vart fjärde år ska berörd Trafikverksregion göra en bedömning om det finns behov av 
att uppdatera preciseringen. Detta ska ske i samband med att Trafikverket gör en översyn av utpekade 
riksintressen. Preciseringen kan även uppdateras vid andra tidpunkter om behov finns.  

När en precisering ska uppdateras är det inte nödvändigt att hela rapporten omarbetas utan det räcker 
att uppdatera de delar där det finns ett behov. Om uppdateringen enbart innebär mindre ändringar 
kan en enklare form av uppdatering ske genom att man till den gamla preciseringen bifogar en bilaga 
innehållande förändringarna. Om det är större ändringar som behöver göras ska en remiss 
genomföras i likhet med förfarandet vid framtagandet av en ny precisering. 

Det uppdaterade materialet ska publiceras på Trafikverkets hemsida samt skickas ut till berörda 
parter, samma som fick den ursprungliga rapporten. 

14. Uppdatering av handledningen 
Denna handledning kommer att uppdateras av Trafikverket vid behov. Om det finns behov av större 
ändringar ska samråd om dessa ske med berörda parter. 

Prioriteringslistorna uppdateras kontinuerligt. Senaste versionen av listorna finns på Trafikverkets 
webbplats, www.trafikverket.se/riksintressen. 

15. Hjälpmedel och referenser 
 
Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/riksintressen  

16. Ändringslogg  
 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 
1.0 
 
 

2012-03-12 
 
 

Första version 
 
 

Elina Brodén 
 
 

 

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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Bilaga 1 – Innehållsförteckningar för preciseringar 
Denna bilaga innehåller innehållsförteckningar för preciseringar av flygplatser, hamnar och 
järnvägens platser. Det anges kortfattat vad som ska ingå och vem som ska ta fram vilket underlag.  

Innehållsförteckning för flygplatser 
Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram underlaget, undantag och förtydliganden anges 
inom parentes nedan. Mer information om hur underlaget tas fram finns i bilaga 2. 

Förord 
Sammanfattning 
1 Inledning och syfte 
2 Bakgrund 
2.1 Kriterier för utpekande 
2.2 Hur arbetet har bedrivits 
 2.2.1 Arbetsgrupp 
 2.2.2 Referensgrupp 
 2.2.3 Styrgrupp 
3 Värdebeskrivning 
3.1 Omvärldsfaktorer 
 3.1.1 Det nationella flygplatssystemet  

Beskrivning av Sveriges flygplatser ur ett nationellt tillgänglighetsperspektiv 
 3.1.2 Flygets utveckling, inrikes, utrikes på nationell nivå  

Beskrivning av flygets utveckling, förklaring till hur fördelningen mellan inrikes och 
utrikes flyg har förändrats under åren, internationellt perspektiv, nationella 
prognoser. Mycket av texten går att använda för flera flygplatser.  

 3.1.3 Flygplatsens marknadsförutsättningar  
Befolkningsutveckling, näringsliv och arbetsmarknad, utbildning, turism, 
kommunikationer m.m.  
(Kan till olika delar tas fram av: Regionförbundet, den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, kommunen, turistorganisationer, näringslivsföreträdare, 
flygplatsen och kanske vissa länsstyrelser.) 

3.2 Flygplatsens utveckling 
 3.2.1 Nuvarande trafiksituation vid flygplatsen 
 Antal pax, linjer, flygplatstyper m.m. 
 (Flygplatsen tar fram underlaget.) 

3.2.2 Flygplatsens roll i regionen och den regionala transportförsörjningen 
(Flygplatsen tar fram underlaget.) 

 3.2.3 Utmaningar och trender  
 Inrikesflyg, utrikesflyg, andra flygplatser, järnväg, miljö 

3.2.4 Prognos för flygplatsen  
Avvägning mellan flygplatsens prognos och nationella prognoser  
(Flygplatsen tar fram trafikmängdsprognos, Trafikverkets marknadsanalytiker 
värderar och sammanställer.) 

3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 
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 3.3.1 Trafikslagen i regionen  
 3.3.2 Utveckling av samverkan mellan trafikslagen 
4 Riksintressets markanspråk 
4.1 Riksintresseområdet för flygplatsen 
 4.1.1 Risker för tredje man 
 4.1.2 Risk för fågelkollisioner 
4.2 Område med luftfartsanknuten utrustning.  
 Beskrivning av innehåll och funktion för riksintresseområdet. 

4.2.1 Kommunikations, Navigations- och Radarutrustning.  
Beskrivning av tekniska system inom riksintresseområdet  
(Trafikverket i samarbete med t.ex. chefen för flygtrafiktjänsten) 

4.3 Ej luftfartsanknuten markanvändning inom riksintresseområdet 
Belysa problem som t.ex. kommersiella lokaler inom riksintresseområdet kan ge för 
flygplatsens framtida funktion.  

4.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse  
Anslutande vägar, banor, parkeringsplatser etc. av riksintresse  

5 Influensområden 
5.1 Influensområde med hänsyn till flyghinder  
 5.1.1 Förutsättningar 
 Beskrivning av syfte och funktion 
 5.1.2 Influensområde för flyghinder vid flygplatsen, enligt TSFS 2010:134 

5.1.3 Procedurområden (PANS-OPS Doc 8168) och MSA-ytor  
Beskrivning av syfte och funktion 
5.1.4 Vindkraftsetableringar i flygplatsens närhet  
Beskrivning av problem och möjligheter vid vindkraftsetableringar i flygplatsens 
närhet.  

5.2 Influensområde med hänsyn till flygbuller (Flygplatsen anlitar flygakustikkonsult som tar fram 
flygbullerutredning med tillhörande kartor) 
 Beskrivning av syfte och funktion  

5.2.1 Dimensionerande flygbullerförutsättningar för flygplatsen  
Redovisning av indata för beräkningar 
5.2.2 Flygplatsens influensområde för flygbuller  
Karta med tillhörande beskrivning 

5.3 Influensområde med hänsyn till elektromagnetisk störning   
(5.3-5.3.3 Trafikverket i samarbete med t.ex. chefen för flygtrafiktjänsten) 

 5.3.1 Förutsättningar  
 Beskrivning av olika former av störning och dess konsekvenser 

5.3.2 Luftfartsradioanläggning (VHF) och riktad radiofyr med utrustning för 
avståndsmätning (VOR/DME) vid flygplatsen 

 5.3.3 Radaranläggningar 
 5.3.4 Luftledningar för starkström (Ev. samråd med Transportstyrelsen) 
6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning 
6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen 

Beskrivning av vad som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  

 (Trafikverket och länsstyrelsen) 
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6.2 Riksintressets behandling i planprocessen 
 Hur preciseringen tas omhand i kommunens planprocess.  

(Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.3 Övriga riksintressen  

Kortfattad hänvisning till övriga riksintressen i området som berör riksintresset för 
kommunikation.  
(Länsstyrelsen) 

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 
 Regional utvecklingsplan, översiktsplan, detaljplaner etc. 
  (Länsstyrelsen, kommunen) 
6.5 Miljöprövning 

Kortfattad redovisning av gällande miljötillstånd och ev. pågående miljöprövning 
 (Länsstyrelsen) 
7 Källförteckning 
8 Bilagor  
 Bl.a. remissammanställning 

 

Innehållsförteckning för hamnar 
Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram underlaget, undantag och förtydliganden anges 
inom parentes nedan. Se även bilaga 2 där det framgår mer detaljer kring hur hamnområdet av 
riksintresse avgränsas, samt där det finns mer information om vilket underlag vi önskar att 
kommunen och hamnen bidrar med. 

Förord 
Sammanfattning 
1 Inledning och syfte 
2 Bakgrund 
2.1 Kriterier för utpekande 
2.2 Hur arbetet har bedrivits   
 2.2.1 Arbetsgrupp 
 2.2.2 Referensgrupp 
 2.2.3 Styrgrupp 
2.3 Hamnens historia  

Kortfattad historia från hamnen som beskriver hur riksintresset växt fram och 
utvecklats under åren och hamnens största kunder/användare. (Hamnen lämnar 
underlag.) 

3 Värdebeskrivning 
3.1 Omvärldsfaktorer 

Trafikverkets omvärldsanalys, TEN-T, infrastrukturproposition, centrala hamnar, 
hamnstrategier, mm. 

3.2 Hamnens utveckling 
Senaste årens statistik och framtidsutsikter (Hamnen lämnar underlag som 
Trafikverket och Sjöfartsverket värderar och sammanställer) 

3.3 Transportflöden och marknader / intermodalitet 
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Beskrivning av aktuella transportflöden på sjön och i land och av de marknader som 
hamnen betjänar. Redovisning av maxfartygens storlek, vilka godsslag hamnen 
hanterar (tank, bulk, container, roro, bilimport/export, färjehamn) samt antalet 
årliga anlöp och godsomsättning fördelat på godsslag. 

 (Underlag tas fram av hamnen, kommunen och Trafikverket.)  
4. Riksintressets markanspråk (Arbetsgruppen med ledning av projektledaren. Hamnen lämnar 
underlag för hamndelar och utvecklingsområden.) 
4.1 Hamndelar av riksintresse 

Beskrivning av vilka hamndelar som Trafikverket anser vara av riksintresse och 
vilken funktion de har 

4.2 Utvecklingsområden 
Beskrivning av vilka utvecklingsområden som Trafikverket anser vara av riksintresse 
och vilken funktion de kommer att fylla 

4.3 Anslutande/kompletterande infrastruktur av riksintresse samt industriell produktion 
Redovisning av riksintressen för trafikslagens anläggningar, t.ex. farled, mark- och 
vattenområde hamn, väg och järnväg. Redovisas i kartmaterial. Även redovisning av 
riksintresse för industriell produktion, i de fall det finns. 

5. Influensområde – Beskriver vilka områden som påverkas av hamnen och som kan påverka 
hamnen. Ska om möjligt ritas ut som en indikering på karta. (5.1-5.3 Länsstyrelsen tillsammans med 
projektledaren och arbetsgruppen) 
5.1 Buller 
5.2 Luftkvalitet  
5.3 Risk- och säkerhetsaspekter  
5.4 Sjöfartsskydd 

Information från Transportstyrelsen (ISPS)  
6. Riksintresset i planering och tillståndsprövning 
6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen 

Beskrivning av vad som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  

 (Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.2 Riksintressets behandling i planprocessen 
 Hur preciseringen tas omhand i kommunens planprocess.  

(Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.3 Övriga riksintressen  

Kortfattad hänvisning till övriga riksintressen i området som berör riksintresset för 
kommunikation.  
(Länsstyrelsen) 

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 
  Regional utvecklingsplan, översiktsplan, detaljplaner etc. 
  (Länsstyrelsen, kommunen) 
6.5 Miljöprövning 

Kortfattad redovisning av gällande miljötillstånd och ev. pågående miljöprövning 
 (Länsstyrelsen) 
7 Källförteckning 
8 Bilagor  
 Bl.a. remissammanställning 
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Innehållsförteckning för järnvägens platser 
För järnvägens platser finns separata innehållsförteckningar för de olika typerna av anläggningar. 
Fördjupad information om järnvägens platser finns i bilaga 2. 

Järnvägens platser – Kombiterminaler  

Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram underlaget, undantag och förtydliganden anges 
inom parentes nedan.  

Förord 
Sammanfattning 
1 Inledning och syfte 
2 Bakgrund 
2.1 Kriterier för utpekande 
2.2 Hur arbetet har bedrivits 
 2.2.1 Arbetsgrupp 
 2.2.2 Referensgrupp 
 2.2.3 Styrgrupp 
3 Värdebeskrivning (Terminal, Trafikverket) 
3.1 Omvärldsfaktorer 
 3.1.1 Den nationella terminalstrukturen 

Beskrivning av olika terminaltyper (hamnar, lastplatser etc.). 
 3.1.2 Kombitrafikens utveckling  

Standardiserad och kortfattad text kring milstolpar och trender exv. godstrafikens 
avreglering på järnväg, ökad containerisering och minskad vagnslast, fler 
”oberoende” aktörer i den intermodala kedjan etc. 
3.1.3 Utmaningar och trender 
TEN-T, infrastrukturproposition, strategiskt intermodalt nät, kapacitetssituationen 
på järnvägen (konkurrens mellan person- och godstrafiken exv.) etc. 

3.2 Kombiterminalens utveckling  
 3.2.1 Nuvarande trafiksituation på kombiterminalen 

Antal tåg med avgång/ankomst, antal lastbilar som trafikerar etc. 
3.2.2 Nuvarande godshantering på kombiterminalen 
Lastad/lossad godsmängd, typer av lastbärare som hanteras på kombiterminalen, 
godssegment, suprastruktur etc. 
3.2.3 Prognos för kombiterminalen 
Kombiterminalens upptagningsområde, utvecklingsplaner och potential med 
utgångspunkt i karaktäristik, kriterier och krav enligt ”Innebörd av begreppet 
centrala terminaler” (TRV 2010/62266 A). (Trafikverket ansvarar för att koppla till 
nationella prognoser.) 

3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 
 3.3.1 Kapacitetsläget på anslutande stråk  
 3.3.2 Elektrifiering 
 3.3.3 Närhet till strategiska stråk (väg/järnväg) 

Enligt Nationell plan för transportsystemet 
 3.3.4 Utveckling av samverkan mellan trafikslagen 
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Samarbeten med hamnar etc., ev. skyttlar som betjänar kombiterminalen. 
4 Riksintressets markanspråk (Terminal, Trafikverket) 
4.1 Terminalens funktioner 

Genomgång av terminalens funktioner enligt dokumentet ”Principer för terminaler 
ver F” som beskriver vilka delar som är viktiga för att upprätthålla funktionen. 

 4.1.1 Den geografiska utbredningen av terminalens funktioner 
4.2 Kombiterminalens eventuella framtida markanspråk 
4.3 Anslutande infrastruktur av riksintresse  
 Redovisning av anslutande banor och vägar av riksintresse 
5 Influensområden (Terminal, Trafikverket) 
5.1 Influensområden med hänsyn till buller 
5.2 Influensområden med hänsyn till vibrationer 
5.3 Influensområden med hänsyn till farligt gods 
… 
6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning  
6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen 

Beskrivning av vad som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  

 (Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.2 Riksintressets behandling i planprocessen 
 Hur preciseringen tas omhand i kommunens planprocess.  

(Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.3 Övriga riksintressen  

Kortfattad hänvisning till övriga riksintressen i området som berör riksintresset för 
kommunikation.  
(Länsstyrelsen) 

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 
  Regional utvecklingsplan, översiktsplan, detaljplaner etc. 
  (Länsstyrelsen, kommunen) 
7 Källförteckning 
8 Bilagor 

Bl.a. remissammanställning  

 

Järnvägens platser – Tågbildningsplatser 

Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram underlaget, undantag och förtydliganden anges 
inom parentes nedan.  

Förord 
Sammanfattning 
Området i de utpekade tågbildningsplatserna består av den yta som inrymmer in-/utfartsgrupp, 
utdragsspår, riktningsspår samt övriga spår för tågbildning utanför huvudspår.   
1 Inledning och syfte 
2 Bakgrund 
2.1 Kriterier för utpekande 



   
HANDLEDNING 18 (28) 

 
DokumentID Ev. ärendenummer Version 

2012:95 TRV 2011/43786 1.0 
 

 

2.2 Hur arbetet har bedrivits 
 2.2.1 Arbetsgrupp 
 2.2.2 Referensgrupp 
 2.2.3 Styrgrupp 
3 Värdebeskrivning  
3.1 Omvärldsfaktorer  
 3.1.1 Tågbildningsplatser i Sverige  

Här beskrivs kortfattat de olika kategorierna av tågbildningsplatser 
(rangerbangårdar, växlingsbangårdar samt bangårdar) och var de i huvudsak finns 
(enligt dokument ”Banverket Marknad – Tågbildningsstrategi. Slutrapport – 
Preliminär 20060928”) 

 3.1.2 Järnvägstrafikens utveckling 
Standardiserad och kortfattad text kring milstolpar och trender 
3.1.3 Utmaningar och trender 
Kapacitetsutredningen, avreglering inom persontrafiken, förändrad fordonsflotta etc. 

3.2 Tågbildningsplatsens utveckling 
 3.2.1 Nuvarande trafiksituation på tågbildningsplatsen 
 Antal tåg med tilldelad kapacitet, segment 
 3.2.2 Prognos för tågbildningsplatsen 

Exempelvis med bäring på de 4 kriterier som ges i rapporten Strategi Tågbildning 
(F08-5738/TR00). (Trafikverket ansvarar för att koppla till nationella prognoser.) 

3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 
 3.3.1 Tågbildningskapacitet 
 3.3.2 Uppställningskapacitet 
 3.3.3 Anslutande linjekapacitet 
 3.3.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse 
 Linje, depå, terminal etc. 
4 Riksintressets markanspråk  
4.1 Tågbildningsplatsens funktioner 

Kategorisering av tågbildningsplatsen och genomgång av dess funktioner enligt 
dokumentet ”Banverket Marknad – Tågbildningsstrategi. Slutrapport- Preliminär 
20060928” 

 4.1.1 Den geografiska utbredningen av tågbildningsplatsens funktioner 
4.2 Tågbildningsplatsens eventuella framtida markanspråk 
5 Influensområden 
5.1 Influensområden med hänsyn till buller 
5.2 Influensområden med hänsyn till vibrationer 
… 
6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning 
6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen 

Beskrivning av vad som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  

 (Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.2 Riksintressets behandling i planprocessen 
 Hur preciseringen tas omhand i kommunens planprocess.  

(Trafikverket och länsstyrelsen) 
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6.3 Övriga riksintressen  
Kortfattad hänvisning till övriga riksintressen i området som berör riksintresset för 
kommunikation.  
(Länsstyrelsen) 

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 
 Regional utvecklingsplan, översiktsplan, detaljplaner etc. 
  (Länsstyrelsen, kommunen) 
7 Källförteckning 
8 Bilagor 

Bl.a. remissammanställning 

 

Järnvägens platser – Depåer 

Arbetsgruppen under ledning av Trafikverket tar fram underlaget, undantag och förtydliganden anges 
inom parentes nedan.  

Förord 
Sammanfattning 
Depåområdet i de utpekade depåerna består av den yta som inrymmer ankomstspår från 
huvudspår, spår för tågbildning och uppställning, lokaler och anläggningar/spår för service och 
underhåll av järnvägsfordon. 
1 Inledning och syfte 
2 Bakgrund 
2.1 Kriterier för utpekande 
2.2 Hur arbetet har bedrivits 
 2.2.1 Arbetsgrupp 
 2.2.2 Referensgrupp 
 2.2.3 Styrgrupp 
3 Värdebeskrivning (Depåförvaltare, Trafikverket) 
3.1 Omvärldsfaktorer (Trafikverket) 
 3.1.1 Övergripande kring depålokaliseringar i Sverige  

Här beskrivs kortfattat skötsel-, underhålls- och verkstadsdepåer samt var de i 
huvudsak finns (enligt bl.a. rapporten ”Lokalisering av depåer 20100304”) 

 3.1.2 Järnvägstrafikens utveckling 
Standardiserad och kortfattad text kring milstolpar och trender 
3.1.3 Utmaningar och trender 
Kapacitetsutredningen, avreglering inom persontrafiken, förändrad fordonsflotta etc. 

3.2 Depåns utveckling 
 3.2.1 Nuvarande trafiksituation på depån 
 Antal tåg/dygn 
 3.2.2 Prognos för depån 
 (Trafikverket ansvarar för att koppla till nationella prognoser.) 
3.3 Intermodalitet och tillgänglighet 
 3.3.1 Depåkapacitet 
 Avseende antal fordon och fordonstyper 
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 3.3.2 Tjänster som erbjuds på depå 
 Uppställning, skötsel, underhåll etc. 
 3.3.3 Anslutande linjekapacitet 
 3.3.4 Anslutande infrastruktur av riksintresse 
 Linje, tågbildningsplats, terminal etc. 
4 Riksintressets markanspråk (Depåförvaltare, Trafikverket) 
4.1 Depåns funktioner 

Genomgång av depåns funktioner enligt dokumentet ”Den funktionella enheten depå” 
 4.1.1 Den geografiska utbredningen av depåns funktioner 
4.2 Depåns eventuella framtida markanspråk 
5 Influensområden (Depåförvaltare, Trafikverket) 
5.1 Influensområden med hänsyn till buller 
5.2 Influensområden med hänsyn till vibrationer 
… 
6 Riksintresset i planering och tillståndsprövning  
6.1 Påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen 

Beskrivning av vad som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen.  

 (Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.2 Riksintressets behandling i planprocessen 
 Hur preciseringen tas omhand i kommunens planprocess.  

(Trafikverket och länsstyrelsen) 
6.3 Övriga riksintressen  

Kortfattad hänvisning till övriga riksintressen i området som berör riksintresset för 
kommunikation.  
(Länsstyrelsen) 

6.4 Aktuella planeringsprocesser i kommunen och regionen 
  Regional utvecklingsplan, översiktsplan, detaljplaner etc. 
  (Länsstyrelsen, kommunen) 
7 Källförteckning 
8 Bilagor 

Bl.a. remissammanställning 
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Bilaga 2 – Detaljer kring preciseringens innehåll 
Denna bilaga innehåller fördjupad information om preciseringarna. Exempelvis ytterligare detaljer 
kring preciseringens olika delar och hur man får fram innehållet.  

Flygplatser 
I rapporten Luftfartens riksintressen – Principer för precisering av riksintresse och influensområden 
för flygplatser (LFS 2008:12) (finns på undersida till www.trafikverket.se/riksintressen) som togs 
fram av Luftfartsstyrelsen 2008 framgår detaljer kring vad en precisering av en flygplats ska innehålla 
och hur man exempelvis räknar ut influensområdet för flygbuller. Rapporten ska uppdateras, 
Trafikverket avser påbörja det arbetet under 2012. Tills det är klart ses Luftfartens riksintressen som 
en bilaga till denna handledning.  

Exempel på vad som ska uppdateras jämfört med Luftfartens riksintressen: 

• Referenser till nya PBL.  

• Riksintresseområdets storlek och motivering. 

• Kompletting med text om radaranläggningar, risk för tredje man, vindkraft. 

• Förtydligande av influensområdet för elektromagnetisk störning. 

• Ett eventuellt besked från Naturvårdsverket och Boverket när det gäller oklarheten om 
tolkningen av max 70dBA-kurvan vilket kan medföra stora förändringar. 

Hamnar 
Precisering av hamnområde utpekat som riksintresse5

Hamnområdet i de utpekade hamnarna består av vattenområde och landområde. Utanför det 
preciserade området finns ett icke definierat område som benämns influensområde. 

 

Det vattenområde som skall ingå i riksintresset för hamnverksamheten utgörs av den vattenyta som 
avgränsas av strandlinjen inom hamnens landområde och en gräns i vatten baserad på nedan angivna 
kriterier: 

• Vattenområdet skall innefatta den yta som krävs med hänsyn tagen till anlöpande fartygs 
behov för manövrering, bogserbåtshantering, vändning, förtöjning, ankring, bunkring, 
lasthantering och läktring av last samt utförande av rutinmässigt fartygsunderhåll. Annan 
verksamhet inom utpekat område, till exempel marinor och andra anläggningar för 
fritidsbåtar, ingår inte i riksintresset men området kan vara utpekat som utvecklingsområde 
för den riksintresseskyddade verksamheten. 

• Inseglingsrännan ingår i vattenområdet. Riksintresset begränsas här i sidled till den del som 
utgörs av farleden med buffertzon. 

                                                             
5 Utdrag ur Sjöfartsverkets beslut 2010-02-18 Precisering av sjöfartens riksintressen 

http://www.trafikverket.se/riksintressen�
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• I det fall hamnen har geografiskt separerade hamndelar ingår de förbindelsefarleder som fogar 
samman dessa inom hamnområdet och riksintresset. 

Det landområde som ingår i riksintresset utgörs av följande delar: 

• Kajer och förtöjningsanordningar 

• Lasthanteringsyta och område med fast lasthanteringsutrustning 

• Uppställningsyta, lagringsyta samt byggnader, cisterner och andra anordningar för 
omhändertagande av gods och lasthanteringsutrustning 

• Anslutningar till väg- och järnvägsnätet 

• Yta utpekad för planerad eller framtida utveckling av hamnverksamheten 

Hamnens influensområde varierar beroende på verksamhetens art, och påverkas av faktorer orsakade 
av verksamheten såsom buller, damm eller annan störning hamnverksamheten kan orsaka. Nautiska 
hänsyn, till exempel att ge fritt synfält mot farledens utmärkning, risk för bländande ljus och andra 
faktorer som direkt kan påverka säkerheten och verksamheten skall beaktas. Även den omgivande 
verksamhetens karaktär och störningskänslighet kan påverka influensområdet. 

Underlag från kommun och hamn  

Nedan är exempel på vilket underlag som kommunen och hamnen ska bidra med i ett 
preciseringsarbete.  

• Kartor ur gällande detaljplaner som visar hamnens/hamndelarnas läge inom sina respektive 
områden och av vilka framgår områden med bostäder och industri samt tillfartsvägar med 
lands- och järnvägsnät i anslutning till hamnen. 

Kommunen 

• Ritning över hamnen med redovisning av olika hamndelar. De behövs i digitalt format för 
slutrapport. 

Hamnägaren 

• Beskrivning över olika hamndelars utveckling och nuvarande verksamhet. Varje hamndel 
beskrivs till funktion, storlek, lagringsytor, vattendjup, utrustning, planerad utveckling m.m. 

• Hamnens nuvarande situation med avseende på ägare, antal anställda, verksamhet samt mål 
och inriktning. 

• Gods- och passagerarstatistik över de senaste sex åren fördelat på import och export. Av denna 
ska framgå kvantiteter över kaj men även kvantiteter som hanterats internt inom 
hamnområdet s.k. terminalgods. Statistiken uppdelas på godsslag. Antal TEU samt kvantiteten 
gods i dessa ska särredovisas. 

• Särskild redovisning av hamnens hantering av farligt gods och eventuella Sevesoanläggningar. 
Kvantiteter, lagring, utlastning m.m. 
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• Beskrivning i möjligaste mån över godsflöden in till och ut från hamnen fördelat på 
transportsätt. Upptagningsområden för utgående gods och till vilket eller vilka områden 
inkommande gods levereras. 

• Hamnens syn på framtiden, utbyggnadsplaner, ny trafik, markbehov m.m. Motivering för 
behoven.  

• Beskrivning över hamnens/hamndelarnas miljöarbete. 

• Rapporter över eventuellt utförda mätningar eller beräkningar av ljud, vibrationer, luftkvalitet 
m.m. som utförts relativt nyligen. 

• Bilder behövs för slutrapport. 

Järnvägens platser 
Järnvägens platser delas in i kombiterminaler, tågbildningsplatser och depåer. Preciseringen av de 
utpekade platserna kan således bestå av områden som innehåller en eller flera av dessa 
underkategorier. Uppdelningen av järnvägens platser och vad preciseringen av kombiterminal, 
tågbildningsplats respektive depå ska innehålla, följer av skillnader i funktioner. Bevarandeintresset 
för järnvägens platser ska således beakta anläggningsspecifika egenskaper – vilka tar mark i anspråk – 
som säkerställer respektive underkategoris funktion transportsystemet. 

Järnvägens platser finns i både huvudsystemet och sidosystemet men riksintresset har samma 
betydelse oavsett om utpekat område finns i järnvägens huvudsystem eller sidosystem. Det som skiljer 
järnvägens platser åt beroende på om ett utpekat område finns i huvud- eller sidosystemet är att ett 
utpekande i järnvägens sidosystem ska innehålla anslutningarna till huvudsystemet. 

Influensområden kring järnvägens platser varierar beroende på de verksamheter som utpekade 
områden genererar. Buller, vibrationer, transporter av farligt gods etc. påverkar influensområden. 
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Bilaga 3 – Intern information för Trafikverket  
Denna bilaga innehåller detaljer av intern karaktär för Trafikverket. Bilagan är avsedd att vara ett stöd 
för anställda på Trafikverket och beskriver den interna hanteringen av riksintressepreciseringar. 

Innehållsförteckning för bilaga 3 
1. Ansvar Trafikverket regionalt/nationellt 

2. Ungefärlig tidsåtgång för ett preciseringsarbete 

3. Rapportens utseende 

4. Deltagare i styrgrupp 

5. Interna remissinstanser för preciseringar 

6. Vem på Trafikverket tar fram vilket underlag? 

1. Ansvar Trafikverket regionalt/nationellt 
Trafikverkets regioner ansvarar för riksintressepreciseringar och dess budget. Regionerna står också 
för projektledning, med stöd från Trafikverket nationellt. I vissa fall kan Trafikverket nationellt behöva 
stå för projektledning, om preciseringen kräver att projektledaren har mer expertkunskap inom 
luftfart/sjöfart än vad regionen har. 

Inför varje års verksamhetsplanering ser Trafikverket nationellt tillsammans med regionerna över 
prioriteringslistorna för att se vilka anläggningar som är lämpliga att precisera kommande år. Dialog 
sker med regionerna om vilka anläggningar de önskar precisera. Regionerna för dialog med 
länsstyrelsen. Regionerna anger i sin verksamhetsplanering vilka preciseringar de ska genomföra 
kommande år. 

2. Ungefärlig tidsåtgång för ett preciseringsarbete 
Uppskattning av ett genomsnittligt timantal för en normalstor anläggning med normal svårighetsgrad, 
totaltid. 

Flygplatser 

• Regional samhällsplanerare (projektledning): 200-400 timmar 

• Nationell samhällsplanerare (expertstöd): 200-400 timmar 

• Marknadsanalytiker: 100-150 h 

Hamnar 

• Projektledare: 200-400 timmar 

• Övriga: 50-150 timmar per person 

Järnvägens platser 

Ca 200 timmar totalt per anläggning för de större anläggningarna. Ca 80 % gör nog regionerna. 
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3. Rapportens utseende 
• Med fördel kan rapportmallen ”Rapport generell” användas. Den finns i Word under Nytt – 

Mina mallar – Mer – Rapporter. 

• Vid behov kan Grafisk form, Kng, hjälpa till med layout. 

• Diarienummer för rapporten ska begäras från diariet. 

• Publikationsnummer för rapporten ska begäras från Publikationsförvaltning, 
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Informationsmaterial-och-
profilprodukter/Publikationer-och-informationsmaterial/Ansoka-om-nummer/.  

• Om hjälp med kartmaterialet behövs kan man kontakta 
geografisk.information@trafikverket.se. 

4. Deltagare i styrgrupp 
Styrgruppen kan ledas av exempelvis regionala chefen för Samhällsbehov eller en annan regional chef. 

5. Interna remissinstanser för preciseringar 
För alla trafikslag ska remissen av en precisering gå internt till enheten Samhällsplanering (Ssbp) 
nationellt. Dessutom ska den gå till: 

• Hamnar: Ssbtil 

• Järnvägens platser: Trafikledning, Kapacitetscenter, Ssbtil 

6. Vem på Trafikverket tar fram vilket underlag? 
Trafikverket tillsammans med arbetsgruppen tar fram preciseringens texter. Förtydliganden om vem 
som tar fram vilket underlag anges nedan. Det är en komplettering till informationen i bilaga 1, här 
med betoning på vem på Trafikverket som gör vad. 

Flygplatser 

3 Värdebeskrivning (Trafikverkets marknadsanalytiker tar fram med undantag av nedanstående 
samt det som framgår av innehållsförteckningen i bilaga 1) 

3.2.4 Prognos för flygplatsen (Flygplatsen tar fram trafikmängdsprognos, 
Trafikverkets marknadsanalytiker kopplar till ev. nationell prognos, värderar och 
sammanställer. Sple ska kontaktas för att se vad de kan bidra med.) 

4 Riksintressets markanspråk (Trafikverkets samhällsplanerare med undantag av 
nedanstående) 

4.2.1 Kommunikations, Navigations och Radarutrustning (Samhällsplanerare i 
samarbete med t.ex. chefen för flygtrafiktjänsten) 

5 Influensområden (Trafikverkets samhällsplanerare med undantag av det som framgår av 
innehållsförteckningen i bilaga 1) 

http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Informationsmaterial-och-profilprodukter/Publikationer-och-informationsmaterial/Ansoka-om-nummer/�
http://intranat.trafikverket.local/Stod-och-verktyg/Informationsmaterial-och-profilprodukter/Publikationer-och-informationsmaterial/Ansoka-om-nummer/�
mailto:geografisk.information@trafikverket.se�
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Hamnar 

3 Värdebeskrivning 

3.2 Hamnens utveckling (Hamnen lämnar underlag som projektledare tillsammans med 
Trafikverket nationellt (sjöfarts- och prognosexperter) och Sjöfartsverket värderar och 
sammanställer) 

3.3 Transportflöden och marknader / intermodalitet (Underlag tas fram av hamnen, kommunen, 
Trafikverket (Sple). Trafikverkets nedbrutna prognos är av stor vikt. Projektledaren 
sammanställer.)  

Järnvägens platser – Kombiterminaler  

3 Värdebeskrivning (Terminal, Ssb region, Sple med undantag av nedanstående) 

3.1 Omvärldsfaktorer (Ssbtil) 

4 Riksintressets markanspråk (Terminal, Ssb region) 

5 Influensområden (Terminal, Ssb region) 

Järnvägens platser – Tågbildningsplatser 

3 Värdebeskrivning (Ssb region, Skfa, Sple med undantag av nedanstående) 

3.1 Omvärldsfaktorer (Ssbtil) 

4 Riksintressets markanspråk (Ssb region) 

5 Influensområden (Ssb region) 

Järnvägens platser – Depåer 

3 Värdebeskrivning (Depåförvaltare, Ssb region, Sple) 

3.1Omvärldsfaktorer (Ssbtil) 

4 Riksintressets markanspråk (Depåförvaltare, Ssb region) 

5 Influensområden (Depåförvaltare, Ssb region) 
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 10 00. 
 
www.trafikverket.se 
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