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Inledning
Användningsområde och målgrupp
Handboken är avsedd som stöd för de som ska genomföra och upprätta
arbetsplaner. Målgruppen är dels användare inom beställningsorganisationen som till exempel beställare, markförhandlare och projektledare
dels externa användare som arbetar som konsulter med framtagande av
arbetsplaner. Handboken ska även kunna vara ett stöd för andra statliga
myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra intressenter och samrådsparter som deltar i vägplaneringsprocessen. Handboken behandlar
inte i detalj de tekniker och metoder som används vid framtagande av en
arbetsplan.
Läsanvisning
Handboken är indelad i sex kapitel samt ett antal bilagor.
Kapitel 1 beskriver kortfattat Vägverkets planeringsprocess från förstudie till bygghandling.
Kapitel 2 beskriver arbetsplanens roll i samhällsplaneringen bland annat berörs olika lagar som väglagen, miljöbalken och annan lagstiftning
som kan påverka vägplaneringen. Även sambandet med den kommunala
planeringen och annan planering beskrivs.
Kapitel 3 behandlar allmänna delar runt arbetsplanen bland annat när
en arbetsplan ska upprättas, syftet med arbetsplanen och hur arbetsplanen avgränsas. Även rättsverkan och fastställelsepröving behandlas
i kapitlet.
Kapitel 4 beskriver vad som ska ingå och beaktas vid utformning av
arbetsplanen, markåtkomst, skyddsåtgärder och eventuella kompensationsåtgärder samt förändring av väghållningsansvar.
Kapitel 5 beskriver mer ingående arbetet med att ta fram en arbetsplan.
Kapitel 6 visar hur en arbetsplan bör redovisas.
Efter kapitlen följer en sida med hänvisningar till dokument som kan
vara användbara i arbetsplanearbetet. Samtliga dokument kan återfinnas
på Vägverkets hemsida vv.se. Direktlänkar anges inte. De kan ändras och
därmed bli inaktuella.
Efter hänvisningarna finns en lista som förklarar innebörden av olika
begrepp.
BILAGOR
Sist i handboken finns ett antal bilagor som är exempel på hur olika dokument i arbetsplanen kan utformas.
Bilaga 1

Exempel Beskrivning

Bilaga 2

Exempel Revidering efter utställelse

Bilaga 3

Exempel Sakägarförteckning

Bilaga 4

Exempel Bullerredovisning

Bilaga 5

Exempel Teckenförklaring

Bilaga 6
		
		

Processplan som beskriver olika skeden vid framtagande
av arbetsplan (levereras lös i plastficka längst bak i
pärmen)
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av allmän väg

INNEHÅLL
1 Planering för byggande av allmän väg
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Allmänt		
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Planerings- och projekteringsprocessens
olika skeden
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1

Planering för byggande 		
av allmän väg

1.1 Allmänt
En väg ska planläggas och byggas med sådant läge och utförande att ändamålet med vägen vinns med minsta intrång och olägenhet utan oskälig
kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till naturoch kulturvärden.1
Vägplaneringen innebär att man undersöker förutsättningarna för
att bygga vägen, till exempel konsekvenserna för miljön, samhället och
trafiksäkerheten samt de ekonomiska och tekniska förutsättningarna. I
vägprojekteringen bestämmer man i detalj hur vägen ska se ut vad avser
vägsträckning, vägtyp, bredd, höjdläge, vägutrustning och övrigt som behövs för vägens funktion. Man behandlar också vilka konsekvenser vägen
får för fastighetsägarna, de närboende och andra berörda.
I planeringen vid vägbyggande medverkar både Vägverket och det
övriga samhället. Vilken inriktning denna planering ska få görs genom
tillämpning av fyrstegsprincipen. Planerings- och projekteringsprocessen vid byggande av väg styrs av väglagen, och syftet är att den fysiska
planeringen ska få god anknytning till övrig samhällsplanering. Genom
denna process kopplas planeringen av allmänna vägar ihop med länsstyrelsernas och kommunernas planering, samt att de enskilda, allmänhet
och organisationer som berörs i olika skeden får goda möjligheter till att
påverka.
Processen består därför av ett antal skeden där detaljeringsgraden ökar
successivt från förstudie och vägutredning fram till arbetsplan och bygghandling. Resultaten från ett skede ger utgångspunkterna till nästa skede.
Indelningen i skeden är viktig för att tydliggöra var någonstans i processen ett projekt befinner sig och vilka frågeställningar som är relevanta.
Förstudie
– plattform för fortsatt arbete
planering

13§ väglagen
Vid byggande av väg skall
tillses, att vägen får sådant
läge och utförande att ändamålet med vägen vinns med
minsta intrång och olägenhet
utan oskälig kostnad, och
att hänsyn tas till stads- och
landskapsbilden och till
natur- och kulturvärden.

Fyrstegsprincipen
Fystegsprincipen innebär ett
allmänt förhållningssätt för
stegvisa åtgärdsanalyser i
vägtransportsystemet.
Syftet är att hushålla med
investeringsmedel och
resurser, samt att minska
vägtransportsystemets
negativa effekter.
De fyra stegen är:
Steg 1 – Åtgärder som
påverkar transportefterfrågan
och val av transportsätt
Steg 2 – Åtgärder som ger
effektivare nyttjande av
befintligt vägnät
Steg 3 –
Vägförbättringsåtgärder

Vägutredning
– underlag för val av vägkorridor och trafikteknisk standard

Steg 4 – Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder.

Arbetsplan
– vägen projekteras
projektering
Bygghandling
– underlag för byggprocessen

1

13 § väglagen
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Planeringsprocessen för byggande av allmän väg enligt väglagen ska
initieras när det är troligt att vägåtgärden utgör byggande av väg. Till
byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av väg i ny
sträckning samt ombyggnad av väg.2 Processen kan även behövas vid
drift av väg. Till drift av väg räknas servicearbeten, underhåll, förbättringsåtgärder, renhållning och andra åtgärder.3 Drift av väg som innebär
att det krävs mer mark eller utrymme ska hanteras som ombyggnad av
väg.4 Detsamma gäller om driftåtgärderna ger följdverkningar, som exempelvis spärrning av anslutningar, utbyggnad av nya enskilda parallellvägar, förändrad tillgänglighet eller andra barriärskapande effekter.

1.2 Planerings- och projekteringsprocessens olika skeden
Planeringen av allmänna vägar är en del av samhällsplaneringen och har
ett nära samband med kommunernas planering. På motsvarande sätt som
i en översiktsplan enligt plan- och bygglagen syftar de första skedena,
förstudie och vägutredning, främst till att göra avvägningar mellan vägintresset och andra allmänna intressen. I arbetsplanen väger de enskilda
intressena tyngre och avvägningar görs mellan de enskilda intressena på
liknande sätt som i en detaljplan. Bygghandlingen är inte en del av den
formella processen utan enbart en teknisk handling. Nedan beskrivs processen och dess olika skeden.
Alternativa
vägsträckningar
FINNS

Förstudie

Vägutredning

FINNS inte

Arbetsplan

Bygghandling

Byggskede

Förstudie
Processen inleds med en förstudie som i huvudsak är en inventering
inför den fortsatta processen och ska präglas av ett vidsynt och öppet
arbetssätt. Förstudien är föranledd av någon form av brist. I förstudien
beskrivs bland annat problem och möjligheter, vad som händer om inget
görs, alternativa sätt att lösa problemen, mål för projektet, vilket område
som ska avgränsas, områdets värden och kvaliteter, tänkbara åtgärder
och förslag på lösningar samt hur projektet ska drivas vidare. Förstudien ska även redovisa vad som gjorts tidigare för att lösa problemet,
till exempel analyser enligt fyrstegsprincipen. I arbetet med förstudien
studeras förutsättningarna för att fortsätta planera en eller flera av de
tänkbara åtgärderna med tanke på att konsekvenserna ska bli rimliga för
funktion, miljöpåverkan, teknik, ekonomi med mera. Formerna för samarbete med kommun och länsstyrelse ska klarläggas i förstudien. I förstudieskedet läggs också fast om projektet ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan.

10 § väglagen
26 § väglagen och 45 § vägkungörelsen
4
28 § väglagen
2
3
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Vägutredning
Vägutredningen är nästa steg i processen. En vägutredning ska genomföras om förstudien visar att alternativa vägsträckningar behöver studeras. Finns inga alternativa vägsträckningar erfordras ingen vägutredning utan arbetsplanen kan följa direkt efter förstudien. I arbetet med
vägutredningen prövas, analyseras och utvärderas de olika alternativen.
Syftet är att ta fram underlag för beslut om val av vägsträckning och
trafikteknisk standard. I vägutredningen ska ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska vara godkänd av länsstyrelsen.
I vissa fall ska tillkomsten av allmänna vägar tillåtlighetsprövas av
regeringen. Detta regleras i miljöbalken och gäller motorvägar, motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält och en sträckning av
minst tio kilometer. Ett regeringsbeslut omfattar tillåtligheten av vägen
inom ett visst område (korridor) utan att den närmare sträckningen har
preciserats.

Arbetsplan
Arbetsplanen är det sista steget i den formella processen. Den ska visa
utformningen av vägen. Där preciseras bland annat hur mycket mark som
behöver tas i anspråk och där anges detaljerat hur projektet ska genomföras. Om projektet har tillåtlighetsprövats av regeringen ska väg och
väganordningar rymmas inom den vägkorridor som regeringsbeslutet
avser. Även arbetsplanen ska innehålla en MKB som godkänts av länsstyrelsen.

Bygghandling
Bygghandlingen är inte en del av den formella processen enligt väglagen,
utan den är en teknisk handling som krävs för att vägen ska kunna byggas. Den visar detaljerat hur anlägningen ska utföras och utgör underlag
till förfrågningsunderlaget för byggande av vägen. Miljöuppföljningar
som beskrivs i arbetsplanen ska genomföras i bygghandlingen.
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Arbetsplan och
samhällsplanering
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Arbetsplan och samhällsplanering
2.1 Transportpolitiska mål
Allmänt
Resor och transporter är nödvändiga för att samhället ska fungera. De
transportpolitiska målen uttrycker den politiska inriktningen och prioriteringarna för att nå detta.
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta övergripande
mål delas upp i två jämbördiga mål; funktionsmålet Tillgänglighet samt
hänsynsmålet Säkerhet, miljö och hälsa.

Tillgänglighet
I tillgänglighetsmålet framhålls att transportsystemets utformning,
funktion och användning ska medverka till att ge alla grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet. Transportsystemet ska
även bidra till utvecklingskraft i hela landet. Det ska vara jämställt, det
vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Det betyder bland annat ökad fokusering på medborgarperspektivet, på
stärkt internationell konkurrenskraft för näringslivet och på att underlätta en hållbar regionförstoring. Samtidigt är det angeläget att transportpolitiken och transportsystemet utformas så att rese- och transportbehovet kan tillgodoses på ett sätt som stimulerar till klimatsmarta,
energieffektiva och säkra lösningar och skapar goda förutsättningar för
detta.

Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet
och ett brutet beroende av fossila drivmedel. År 2030 bör Sverige ha fordon som är oberoende av fossila bränslen.
Transportsektorn ska även bidra till att övriga miljökvalitetsmål nås
och till minskad ohälsa. För säkerhetsarbetet gäller även i fortsättningen
att transportsystemet ska anpassas så att att ingen dödas eller skadas
allvarligt till följd av trafikolyckor. Antalet dödade och allvarligt skadade
till följd av trafikolyckor ska fortsätta minska inom de olika trafikslagen.

2.2 Lagstiftning
Följande författningar är de som i huvudsak ska tillämpas i vägplaneringsprocessen:
• väglagen (1971:948)
• vägkungörelsen (1971:954)
• miljöbalken (1998:808)
• plan- och bygglagen (1987:10)
• Vägverkets föreskrifter (2007:223) om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar med mera i förstudier, vägutredningar och arbetsplaner

handbok arbetsplan • 15

•

Vägverkets föreskrifter (2003:140) om tekniska egenskapskrav vid
byggande av vägar och gator (vägregler)

Man kan också behöva ta hänsyn till andra lagar.

2.2.1 Bestämmelser i väglagen, vägkungörelsen och
	Vägverkets föreskrifter
I väglagen, vägkungörelsen och i Vägverkets föreskrifter finns bestämmelser som gäller allmän väg och som omfattar bland annat arbetsplaneskedet.
I väglagen framgår att en arbetsplan ska upprättas innan en allmän
väg byggs. I arbetsplanen ska anges den mark eller det utrymme som
behöver tas i anspråk för väg och väganordningar och för att genomföra
projektet. Planen ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och
övriga uppgifter som behövs för att genomföra projektet. MKB:n ska godkännas av berörd länsstyrelse innan den tas in i planen.5 Enskilda vägar
omfattas inte av väglagen.
I vägkungörelsen finns bestämmelser om vad man ska ta hänsyn till
när man upprättar en arbetsplan, hur samråd och utställelse ska genomföras med mera.
I Vägverkets föreskrifter om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar m.m. i förstudier, vägutredningar och arbetsplaner redovisas vad som
ska beaktas när man tar fram en arbetsplan utöver vad som anges i lagstiftningen.6 Här framgår bland annat att resultatet av samrådet ska redovisas i en samrådsredogörelse.

2.2.2

Bestämmelser i miljöbalken

Allmänt om bestämmelserna i miljöbalken

Byggande av väg omfattas av miljöbalken eftersom verksamheten påverkar miljön. Byggande av allmänna vägar är miljöfarlig verksamhet, men
den prövas inte enligt miljöbalken utan enligt väglagen. Miljöbalken och
väglagen gäller dock parallellt. Enligt väglagen måste tillräcklig miljöhänsyn visas både vid planering, prövning och vid byggandet. De viktigaste bestämmelserna i miljöbalken som kan gälla i samband med ett
vägbyggnadsprojekt i arbetsplaneskedet redovisas nedan. Det är också
viktigt att känna till förordningar som är kopplade till miljöbalken, eftersom de konkretiserar bestämmelserna i balken.
Miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler i kapitel 1 och 2 gäller
för alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd. De allmänna hänsynsreglerna ställer krav på bland annat kunskap, skyddsåtgärder och lokalisering. I kapiten 3 och 4 finns bestämmelserna om hushållning med mark och vatten som ska ge vägledning för
avvägningar mellan olika intressen i den fysiska planeringen. Intressena
delas in i bevarande- och nyttjandeintressen. Här redovisas områden som
är av riksintresse såväl för ett visst ändamål som för ett geografiskt område. Riksintressen måste speciellt beaktas i samband med planeringen
av ett vägbyggnadsprojekt. Även en allmän väg kan vara av riksintresse
för kommunikation.

5
6
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15 § väglagen
VVFS 2007:223

Bestämmelserna i kapitel 5 handlar om miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, fiskoch musselvatten, omgivningsbuller och vatten.
I kapitel 6 finns regler om förfarandet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). I kapitlet beskrivs innehåll och utformning av MKB.
I kapitel 7 finns bestämmelser om skyddade områden som till exempel
nationalparker, natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden samt
Natura-2000 områden. I planeringen måste man ta hänsyn till skyddade
områden, och om ett sådant område berörs eller påverkas kan en dispenseller tillståndsprocess bli aktuell.
Kapitel 8 handlar om särskilda bestämmelser om skydd för djur och
växtarter.
Bestämmelserna i kapitel 9, om miljöfarlig verksamhet och kapitel 11
om vattenverksamhet kan komma att behöva tillämpas i ett vägprojekt i
samband med anmälnings- eller tillståndspliktiga åtgärder som massupplag, deponihantering och byggande i vatten. I kapitel 10 finns bestämmelser om verksamheter som orsakar miljöskador och hur dessa ska
hanteras. Dessa bestämmelser kan gälla om det inträffar utsläpp eller
om man träffar på förorenad mark. I kapitel 12 finns bestämmelser om
anmälan om samråd. Detta kan vara aktuellt om verksamheten kan komma att väsentligt ändra naturmiljön även om den inte omfattas av andra
bestämmelser om tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.
Koppling mellan väglagen och miljöbalken

I väglagen finns direkta hänvisningar till vissa av miljöbalkens bestämmelser. Vid planläggning av väg och vid prövningen av ärenden ska kapitel 2 – 4, 3 § i kapitel 5 och 5 § i kapitel 16 tillämpas.7 Bestämmelserna
omfattar miljöbalkens allmänna hänsynsregler, bestämmelser om hushållning med mark och vatten samt miljökvalitetsnormer.
Om det finns naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för byggande eller användning av viss mark ska vägen byggas
så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Undantag från dessa
bestämmelser kan medges om det finns särskilda skäl.8 Vanligtvis görs
detta av Länsstyrelsen. I miljöbalken finns bestämmelser i kapitel 7 och 8
om skydd av områden och särskilda bestämmelser om skydd för djur och
växtarter. Väglagen hänvisar även direkt till kapitel 6 vad gäller kraven
på MKB.
Särskilda prövningar enligt miljöbalken kan också bli aktuella i ett
vägprojekt, bland annat tillstånd till vattenverksamhet, upplag, deponihantering eller om vägprojektet berör områden som skyddas enligt kapitel 7.
För vägprojekt som tillåtlighetsprövats enligt 17 kapitlet miljöbalken
innebär prövningen att regeringen har tagit ställning till tillåtligheten
av anläggningen inom ett visst område (korridor) utan att den närmare
sträckningen har preciserats.

7
8

3a § väglagen
14 § väglagen
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2.2.3

Bestämmelser i andra lagar

Förvaltningslagen9

Förvaltningslagen innehåller basregler om hur myndigheter i stat och
kommun ska handlägga sina ärenden och sköta kontakterna med allmänheten. Den innehåller bland annat bestämmelser om kommunikation och
tid för överklagande.
Plan- och bygglagen10

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser som reglerar fysisk planering och byggande. Här finns bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och lov. Vägprojekt ska i många fall hanteras enligt både väglagen och PBL. Vissa delar av väglagens bestämmelser
gäller inte inom detaljplanelagt område, till exempel tillståndsplikt för
skyltar, utfarter med mera, eftersom det regleras i detaljplanerna. I avsnitt 2.3.1 finns en mer detaljerad beskrivning av den kommunala planeringen.
Lag om kulturminnen m.m.11

Lag om kulturminnen med mera är den centrala lagen för kulturmiljövården. Den lägger fast de grundläggande bestämmelserna om skydd för
viktiga delar av kulturmiljön och innehåller bland annat bestämmelser
om fornlämningar.
Anläggningslagen12

I anläggningslagen finns bestämmelser om samverkan mellan fastigheter
för utförande och drift av gemensamhetsanläggningar. Anläggningslagen
blir aktuell när en gemensamhetsanläggning behöver inrättas, till exempel när en allmän väg dras in från statligt underhåll och övergår till att
vara en enskild väg, eller när en enskild väg behöver byggas till följd av
att en anslutning till en allmän väg tas bort (spärras).
Arbetsmiljölagen13

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och
andra skyddsansvariga, till exempel ansvariga för projektering av byggnads- och anläggningsarbeten. Där finns även regler om att förebygga
ohälsa och olycksfall i arbetet. Vidare finns det regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall
i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska under
varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som framtida användning. Det ska utses en lämplig byggarbetsamordnare för planering och
projektering (BAS P) av arbetet samt en lämplig byggarbetsamordnare för
utförandet (BAS U) av arbetet.14

SFS 1986:223
SFS 1987:10
11
SFS 1988:950
12
SFS 1973:1149
13
SFS 1977:1160
14
3 kap. 6 § arbetsmiljölagen
9

10
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2.3 Planering och markanvändning
2.3.1

Kommunal planering

Den kommunala planeringen och planeringen av vägar är en del av samhällsplaneringen. Vägplaneringen har ett nära samband med kommunernas planering på översikts- och detaljplanenivå.
Översiktsplan

Den kommunala översiktsplaneringen är en ständigt pågående process.
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som täcker hela kommunens
yta och planens aktualitet ska prövas varje mandatperiod. Översiktsplanen visar de avvägningar som gjorts mellan olika allmänna intressen och
ska ge vägledning för användningen av mark- och vattenområden samt
hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är
inte juridiskt bindande. Grunden är att en allmän väg inte ska strida mot
översiktsplanen eller en fördjupad översiktsplan.
Detaljplan och områdesbestämmelser

Detaljplanen visar i detalj vad man får använda marken till, till exempel i vilken omfattning det får bebyggas. Detaljplanen reglerar juridiskt
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. För att reglera
byggande där det inte behövs någon detaljplan eller för att säkerställa
riksintressen kan kommunen anta områdesbestämmelser med stöd av
översiktsplanen.

Vägutredning

Arbetsplan

Bygglovshandling

Bygglovshandling
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Publicerad med tillstånd av Falu kommun Stadsbyggnadskontoret

En väg får inte byggas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.15 Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får
dock mindre avvikelser göras. Generellt råder en restriktiv syn på vad
som ska bedömas som mindre avvikelser. Sådana ska röra detaljer där det
är uppenbart att avvikelsen inte strider mot syftet med planen eller bestämmelserna. Allmänna eller enskilda intressen får inte åsidosättas genom sådana avvikelser. Om avvikelserna är sådana att de inte kan anses
som mindre avvikelser måste detaljplanen eller områdesbestämmelserna
upphävas eller ändras. I fastställelseprövningen görs en bedömning av
om arbetsplanen strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelser.
Om både en arbetsplan och en detaljplan ska upprättas för ett vägprojekt
måste innehållet i planerna samordnas så att de överensstämmer med
varandra.
Även om en allmän väg är förutsatt i detaljplan eller i områdesbestämmelser behöver man tillämpa väglagen och upprätta en arbetsplan när
vägåtgärderna utgör byggande av väg. Motivet till detta är att arbetsplanen konkretiserar vad som faktiskt ska byggas inom området ungefär på
samma sätt som ett bygglov. När kommunen är väghållare (normalt vägar
med vägnummer från 500 och uppåt) för en allmän väg inom kommunens
väghållningsområde kan kommunen också välja att detaljplanelägga vägen med kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark i stället för
att använda väglagen. Då en sådan detaljplan upprättas uppkommer ingen vägrätt utan vägen blir då i stället gata enligt PBL.
När byggande av en allmän väg är förutsatt i en detaljplan eller områdesbestämmelser och projektet inte antas medföra en betydande miljöpåverkan finns det enligt väglagen vissa möjligheter till förenklingar i
planeringsprocessen. Detta gäller om det som arbetsplanen omfattar helt
ryms inom planen eller bestämmelserna. I dessa fall finns möjlighet för
väghållaren att inte behöva ställa ut arbetsplanen. En förutsättning för
detta är att detaljplanen har tillräcklig aktualitet.
Lov

Även lovprövning kan bli aktuellt i ett vägbyggnadsprojekt. Lovprövning
för bygglov, marklov och rivningslov regleras i plan- och bygglagen.

2.3.2

Annan planering

Länsstyrelsen ska bevaka och samordna statliga intressen och utöva tillsyn. I många delar av landet finns dessutom regionala planeringsorgan.
När översikts- eller detaljplaner upprättas har länsstyrelsen ansvaret
att se till att statens intressen beaktas. Länsstyrelsen är också en viktig
samrådspart under hela planeringsprocessen som rör infrastrukturärenden. Länsstyrelsen har också viktiga formella uppgifter i planeringsprocessen. Dessa uppgifter består i att godkänna MKB:n i arbetsplaneskedet samt att tillstyrka eller avstyrka (länsstyrelsens slutliga yttrande)
arbetsplanen inför fastställelseprövningen.
Även andra infrastrukturprojekt, som till exempel järnvägsutbyggnader och ledningsutbyggnader, kan påverka arbetsplanen. Banverket,
ledningsägare med flera behöver då involveras när arbetsplanen ska tas
fram.

15

14 § väglagen
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3

Allmänt om arbetsplan

3.1 När ska en arbetsplan upprättas?
När ett vägprojekt anses som byggande av väg ska det hanteras enligt
den process som beskrivs i väglagen. I sådana fall ska en arbetsplan alltid upprättas.16 Men det kan även bli aktuellt att upprätta en arbetsplan
vid drift av väg.17 En arbetsplan ska även upprättas om markanvändningen regleras i detaljplan eller genom områdesbestämmelser. Där det finns
detaljplan med kommunen som huvudman för allmän plats ska kommunen tillhandahålla den mark eller det utrymme som erfordras för statlig
väg.18

3.2 Arbetsplanens syfte
Arbetsplanen ska visa var vägen ska gå och hur väganläggningen kommer att utformas samt vilken mark eller annat utrymme som behövs för
vägen. Arbetsplanen ska också redovisa de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att kunna anlägga vägen på ett sätt som är acceptabelt för
omgivningen. Syftet med arbetsplanen är att ge väghållaren tillstånd att
bygga vägen (jämför med bygglov enligt PBL) och möjlighet till markåtkomst med vägrätt. Den ska också utgöra en handling som reglerar väghållningsansvaret, det vill säga vad i projektet ska utgöra allmän väg och
väganordning.
Arbetsplanen ska göra det möjligt att förstå hur väganläggningen kommer att påverka omgivningen. Därför ska den redovisa konsekvenserna
av den föreslagna vägen för till exempel trafik och trafikanter, markanvändning och miljö och hur den påverkar enskilda intressen.
Ett annat viktigt syfte med arbetsplanen och processen är att fastighetsägare och andra som berörs ska få insyn i processen och möjlighet
att framföra synpunkter. Arbetsplaneprocessen är en viktig del av förankringen av ett vägprojekt som gör det möjligt att få förståelse och acceptans för projektet.

3.2.1	Verksamhetstillstånd och markåtkomst
När arbetsplanen har blivit upprättad och (när det behövs) fastställd
samt vunnit laga kraft, erhåller väghållaren ett ”verksamhetstillstånd”.
Det innebär att väghållaren får ta i anspråk den mark eller det utrymme
som behövs för vägprojektet och att väganläggningen får byggas enligt
arbetsplanen.
Mark eller annat utrymme tas i anspråk med vägrätt.19 Den uppkommer när väghållaren tar marken eller utrymmet i anspråk med stöd av
den upprättade och fastställda arbetsplanen.20 Vägrätt kan vid mindre
ombyggnader och driftåtgärder, som inte medför betydande miljöpåverkan, även uppkomma med stöd av endast upprättad men inte fastställd
arbetsplan. I de fallen krävs avtal om vägrätt med samtliga berörda
fastighetsägare och rättighetsinnehavare innan projektet påbörjas.21

Vägrätt innebär att väghållaren har rätt att använda
mark eller annat utrymme
som behövs för vägen inom
vägområdet. Vägrätt innebär
också att väghållaren får
bestämma hur marken eller
utrymmet ska användas under den tid vägrätten består
och tillgodogöra sig alster
(t ex jord- och bergmassor)
och andra tillgångar som
kan utvinnas ur marken eller
utrymmet.

15 § väglagen
28 § väglagen
18
7 § väglagen
19
30 § väglagen
20
31 § väglagen
21
18 § väglagen
16
17
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Väghållaren anses ha tagit marken eller utrymmet i anspråk när vägens
sträckning över fastigheten blivit tydligt utmärkt på marken, om detta
lämpligen kan göras, och arbetena enligt arbetsplanen har påbörjats på
fastigheten. Vägrätt kan även uppkomma genom att väghållaren övertar
mark eller annat utrymme med stöd av beslut om förändring av enskild
väg till allmän.22
I det fall vägområdet är detaljplanelagt som allmän platsmark med
kommunalt huvudmannaskap uppkommer ingen vägrätt. Kommunen ska
i de fallen tillhandahålla den mark eller det utrymme som behövs för den
statliga vägen.23
När vägrätten uppkommit gäller den för obestämd tid och innebär att
väghållaren har rätt att använda mark eller det utrymme som behövs för
vägen, trots den rätt någon annan kan ha till fastigheten. Vägrätt innebär
också att väghållaren får ta till vara naturtillgångar, till exempel ta ut
jord- och bergmassor (alster) inom vägområdet samt bestämma hur marken eller utrymmet ska användas.
Vägrätt upphör när vägen dras in.24 Vägrätt upphör även när allmän
platsmark, inom ny detaljplan med kommunalt huvudmannaskap, har tagits i anspråk för avsett ändamål och fastighetsbildningen påbörjats.25
En fastställd arbetsplan ger också väghållaren en tidsbegränsad nyttjanderätt (tillfällig nyttjanderätt) om detta behov redovisats i arbetsplanen. Nyttjanderätten innebär rätt att använda mark eller annat utrymme i
närheten av vägområdet i samband med byggandet av den allmänna vägen
för uppställningsplatser, tillfälliga upplagsplatser, transportvägar med
mera.26

3.2.2

Allmän väghållning

Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid väghållning
ska väghållaren ta tillbörlig hänsyn till allmänna intressen (trafiksäkerhet,
miljöskydd, naturvård och kulturmiljö) och till enskilda intressen (markintrång, barriäreffekter, bullerstörningar, tillgänglighet, fastighetsbildning
med mera). En estetisk utformning ska eftersträvas.27 Vägens linjeföring och
utformning ska utföras på ett sätt som främjar energieffektivt vägbyggande, energieffektiva transporter samt energieffektivt drift- och underhåll.
Väghållare enligt väglagen är staten eller kommunen, och väghållarens
skyldigheter och rättigheter regleras i väglagen.
Staten är normalt väghållare för alla allmänna vägar. En kommun kan
även vara väghållare för vissa allmänna vägar inom ett av regeringen beslutat väghållningsområde.28 Dessa väghållningsområden kan förändras
genom beslut av Vägverket. Normalt utgörs väghållningsområdet av ett
avgränsat område runt kommunens huvudort och runt mindre tätorter
inom kommunen. I vissa fall utgör hela kommunen ett väghållningsområde. Kommunen är normalt väghållare för allmänna vägar med nummer
från 500 och uppåt inom det utpekade väghållningsområdet, och staten är
väghållare för vägar med lägre nummer (övergripande vägar). Undantag
från denna regel finns dock. Arbetsplanen reglerar vad i ett projekt som
utgör allmän väg och väganordning.
31 § väglagen
7 och 33 § väglagen
24
32 § väglagen
25
33 § väglagen
26
35 § väglagen och 25 § vägkungörelsen
27
4 § väglagen
28
5 § väglagen
22
23
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3.3 Avgränsning av arbetsplanen
I väglagen finns inga bestämmelser om hur avgränsningen av en arbetsplan ska ske i längdled. Planområdet ska avgränsas utifrån vad som är
lämpligt med hänsyn till de åtgärder som ska vidtas. Avgränsningen ska
i första hand göras så att anslutning finns till befintliga vägar. För större
projekt kan en lämplig avgränsning vara tätorter, medan mindre projekt
avgränsas till de åtgärder som ska vidtas. Om en arbetsplan avser en
del av ett större projekt måste man vid fastställelseprövningen kunna
bedöma att det är sannolikt att vägen får en lämplig fortsättning utanför arbetsplanen. Det kan i vissa fall innebära att planerna för flera nya
delsträckor behöver behandlas och prövas samtidigt, så att man kan behandla vägen som helhet. Normalt är det dock tillräckligt att i arbetsplanen beskriva hur den aktuella vägen anknyter till en befintlig väg eller till en annan etapp av en projekterad väg. Om arbetsplanen avser en
delsträcka i ett projekt där regeringen meddelat tillåtlighetsbeslut finns
det god grund att anta att vägen kommer att få en lämplig fortsättning.
Om flera små åtgärder ska genomföras utefter en befintlig sträcka kan en
arbetsplan upprättas för samtliga dessa åtgärder.
Arbetsplanens utbredning i sidled utgörs av det vägområde som behövs
för de väganordningar som erfordras för vägens bestånd, drift eller brukande (till exempel diken, slänter och viltstängsel). En väg påverkar även
området utanför de delar som utgörs av själva vägområdet genom till exempel bullerstörningar. Även denna påverkan ska behandlas i arbetsplanen.

3.4 Arbetsplanens rättsverkan
Arbetsplanen ger väghållaren rätt att anlägga vägen på det sätt som
redovisas i arbetsplanen. Endast oväsentliga avvikelser får göras från
arbetsplanen.29 En upprättad, och när det behövs fastställd, arbetsplan
ger väghållaren ett ”verksamhetstillstånd” och möjlighet att ta mark eller annat utrymme i anspråk med vägrätt. En fastställd arbetsplan ger
också väghållaren tillfällig nyttjanderätt till mark eller utrymme i samband med byggandet av den allmänna vägen om detta behov redovisats
i arbetsplanen.
I de fall Vägverket fastställer arbetsplanen framgår det av beslutet
att den fastställs i enlighet med vad som redovisas i beskrivningen till
arbetsplanen samt på plan- och profilritningar. Det innebär tillstånd
att bygga vägen i det läge och med den utformning som redovisats i beskrivningen och på ritningar samt med de villkor och krav som framgår
i beslutet. Ett villkor i fastställelsebeslutet innebär ett krav som utgör
en förutsättning för projektets genomförande. Övriga hänsynstaganden
som framgår av fastställelsebeslutet ska förtydliga väghållningsmyndighetens åtaganden eller visa delar som behöver uppmärksammas i det
fortsatta arbetet.
Vid ombyggnader och driftåtgärder behöver arbetsplanen inte alltid
fastställas. Vägrätten kan då uppkomma när arbetsplanen har upprättats
och fastighetsägare och rättighetsinnehavare har tecknat avtal om vägrätt med väghållaren. Om förutsättningarna är uppfyllda får en sådan
arbetsplan samma rättsverkan som en fastställd arbetsplan.
Arbetsplanen måste alltid ställas ut och fastställas om vägåtgärderna
innebär att projektet ska antas medföra en betydande miljöpåverkan.
29

20 § väglagen
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3.5 Fastställelseprövning
3.5.1

Allmänt

Fastställelse erfordras alltid för anläggning av ny väg, omläggning av väg
i ny sträckning och för alla projekt som ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Även ombyggnad av väg kräver normalt fastställelse. En
arbetsplan fastställelseprövas efter begäran från väghållningsmyndigheten.
I fastställelseprövningen av en arbetsplan ingår utformningen av vägen och väganordningarna samt de skyddsåtgärder som behövs för att
kunna bygga vägen. Fastställelsebeslutet innebär att arbetsplanen fastställs i enlighet med vad som redovisas i beskrivningen till arbetsplanen
samt på plan- och profilritningar. Detta innebär ett verksamhetstillstånd
(jämför med bygglov enligt PBL) att bygga vägen i enlighet med vad som
redovisas i dessa handlingar. Fastställelsebeslutet gäller den mark som
behöver tas i anspråk för vägen och utformning av ingående väganordningar. När en väg eller delar av vägen behöver dras in från allmänt underhåll, i samband med vägåtgärderna, tas även beslut om indragning
vid fastställelsen. Eftersom arbetsplanen fastställs i enlighet med vad
som redovisas i beskrivningen kommer också de åtaganden som redovisas där att fastställas, till exempel miljöskyddsåtgärder.
På ritningarna visas utformningen av väg och väganordningar och här
framgår vilken mark eller annat utrymme som tas i anspråk. Väganläggningen redovisas i såväl plan som profil så att anläggningens utformning
tydligt framgår. Arbetsplanens beskrivning redovisar i detalj anläggningens utformning och de skyddsåtgärder som ska vidtas. Fastställelseprövningen innebär en helhetsbedömning av samtliga konsekvenser av vägprojektet. I prövningen gör man en planmässig avvägning mellan olika
allmänna och enskilda intressen. Avvägningar sker inom ett stort antal
olika fack- och teknikområden och gäller såväl vägens lokalisering och
utformning som miljöfrågor i bygg- och driftskedet. Beslut om fastställelse tas om de sammantagna fördelarna med vägen överväger de sammantagna nackdelarna. Prövningen avser bygg- och driftskedet (när vägen
har öppnats för trafik) samt den formella hanteringen vid upprättandet
av arbetsplanen.

3.5.2

Fastställelsebeslutets giltighetstid

Ett fastställelsebeslut gäller fem kalenderår från utgången av det år när
beslutet vinner laga kraft.30 Beslutet förfaller om inte vägens sträckning
i sin helhet har blivit utmärkt på marken och vägbyggnadsarbetet som
anges i arbetsplanen påbörjats inom den tiden. Beslutet kan förlängas om
det finns synnerliga skäl, varje gång med högst tre år. Före varje beslut
om förlängning ska man utreda att förhållandena inte har ändrat sig i
sådan mån att en ny arbetsplan bör upprättas. Det är inte ett tillräckligt
skäl för förlängning att de ekonomiska planerna ändrats så att projektet inte kunnat påbörjas under giltighetstiden, även om projektet nu kan
antas komma till utförande inom en period på tre år. Ett tillräckligt skäl
kan vara att en fastställd arbetsplan behöver förlängas i avvaktan på att
detaljplan eller områdesbestämmelser ska vinna laga kraft.

30
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4	Omfattning av arbetsplan
4.1	Vad ska ingå och beaktas vid
utformningen av arbetsplanen?
Arbetsplanen ska enligt väglagen ange den mark eller det utrymme som
behöver tas i anspråk för väganordningar och för att genomföra vägbyggnadsprojektet. Planen ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och de uppgifter i övrigt som behövs för att genomföra projektet.31
Arbetsplanen ska vidare innehålla en förteckning över kända ägare till
de fastigheter där mark eller annat utrymme ska tas i anspråk och kända
innehavare av nyttjanderätt eller någon annan särskild rätt.32 Planen ska
visa vilken mark som tas i anspråk permanent med vägrätt och vilken
mark som tas i anspråk tillfälligt (tillfällig nyttjanderätt). Vidare ska utformningen av väganläggningen redovisas (det vill säga de anordningar
som behövs för vägens bestånd, drift och brukande). Även de skyddsåtgärder som behövs ska redovisas. Ska en väg eller delar av en väg dras
in från allmänt underhåll eller en enskild väg förändras till allmän ska
detta framgå av arbetsplanen. Om det är aktuellt med inskränkt drift ska
detta också redovisas.
Detta innebär att arbetsplanen ska redovisa utformningen av väganläggningen och hur den påverkar miljön och omgivningen samt permanent
och tillfälligt markbehov. Planen ska ta upp frågor om framkomlighet,
trafiksäkerhet, tillgänglighet, med mera. Den ska också beskriva åtgärder
som behövs för att förebygga störningar för såväl de boende längs vägen
som för natur- och kulturmiljö. Arbetsplanen ska även innehålla uppgifter om de beräknade kostnaderna för vägbyggnadsprojektet.33
En viktig förutsättning när man utformar arbetsplanen är att vägen
kan byggas så att den får ett sådant läge och utförande att man uppnår syftet med vägen med minsta intrång och olägenhet utan oskälig
kostnad. Hänsyn ska tas till enskilda och allmänna intressen, stads- och
landskapsbild och till natur- och kulturvärden. En estetisk utformning
ska eftersträvas.34 Vägens utformning ska utföras så att den bidrar till
energieffektiva transporter och kan byggas med energieffektiva produktionsmetoder samt att den under drift- och underhållsskedet kan skötas
på ett energieffektivt sätt.
Vid prövning av ärenden enligt väglagen ska även de allmänna hänsynsreglerna, hushållningsbestämmelserna och reglerna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken tillämpas.35
I 26 § vägkungörelsen finns bestämmelser om vad som särskilt ska
iakttas vid upprättande av en arbetsplan.

15 § väglagen
25 § vägkungörelsen
33
25 § vägkungörelsen
34
4 § och 13 § väglagen
35
3a § väglagen
31
32
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26 § vägkungörelsen
När en arbetsplan upprättas skall särskilt iakttas
1.

att det trafikbehov som föranlett planens upprättande tillgodoses i största
möjliga utsträckning,

2.

att vägen ansluts till befintligt och planerat vägnät på ändamålsenligt sätt
och får en från trafiksäkerhetssynpunkt tillfredsställande sträckning och
utformning i övrigt,

3.

att intrång och olägenhet samt från fastighetsbildningssynpunkt olämplig
vägsträckning såvitt möjligt undviks,

4.

att tillbörlig hänsyn tas till befintlig och blivande bebyggelse utmed vägen,

5.

att vägen får en mjuk och naturlig inpassning i landskapet,

6.

att naturföremål eller naturområde av särskilt intresse eller fornlämning så
långt det är möjligt skyddas mot skadlig inverkan av vägbyggnadsprojektet,

7.

att vägen till sträckning och byggnadssätt utförs så, att kostnaderna för
anläggningen och för framtida utbyggnad såvitt möjligt begränsas,

8.

att arbetsplanen utarbetas med sådan noggrannhet att den kan i sin helhet följas utan att annat än oväsentliga avvikelser behöver göras.

Om det enligt lag eller annan författning krävs en myndighets tillstånd till åtgärd
som skall vidtas vid vägbyggnadsprojektets utförande, bör sådant tillstånd
inhämtas i samband med arbetsplanens upprättande.
Om det behövs, skall möjligheterna utredas att genom ändring i fastighetsindelningen avhjälpa eller minska intrång till följd av vägbyggnadsprojektet.

Inom ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser får man
inte bygga en väg i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet
med planen eller bestämmelserna inte motverkas får man dock göra
mindre avvikelser. Man får heller inte motverka syftet med naturvårdsbestämmelser eller andra särskilda bestämmelser för hur mark får byggas eller användas.36

vägbelysning

viltstängsel
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vägmärke

GC-väg
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dike
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KANTREMSA
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4.1.1	Väganordningar
I väganläggningen ingår väganordningar. Det är de anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.37

4.1.2	Markanspråk inom och utom vägområdet
Vägområdet utgörs av den mark eller det utrymme som tagits i anspråk
för väganordning.38
4.1.2.1	Mark eller utrymme som ska tas i anspråk permanent
Mark eller annat utrymme kan tas i anspråk permanent om marken eller
utrymmet behövs för väganläggningen. Marken och utrymmet tas då i
anspråk med vägrätt som i vissa fall kan inskränkas. Till väganläggningen hör alltså de väganordningar som stadigvarande behövs för vägens
bestånd, drift eller brukande. Vissa anordningar är alltid en självklar del
av väganläggningen. För andra måste det i varje enskilt fall prövas om de
är nödvändiga för vägens bestånd, drift eller brukande.
Utgångspunkten ska vara att den som bygger en väg inte ska ta mer
mark eller utrymme i anspråk än vad som är nödvändigt. Arbetsplanen
ska därför inte ge en mer långtgående rätt än vad som behövs. Omfattningen av marken eller utrymmet som behöver tas i anspråk måste alltså
avvägas noga med hänsyn till de enskilda intressen som påverkas. Fördelarna med planen ska överväga olägenheterna som planen orsakar enskilda.
Markanspråk ska alltid motiveras tydligt. Anspråk utöver vad som
behövs för väganläggningen, till exempel hänsyn till landskapsbilden,
måste motiveras mycket tydligt i arbetsplanen. Det krävs mycket starka
skäl för att man ska kunna ta sådan mark i anspråk.
Permanenta upplag kan inte anses vara en del av väganläggningen
och därför kan mark för sådana ändamål inte tas i anspråk med stöd av
arbetsplanen. Finns behov av permanenta upplag bör detta behandlas i

Exempel på
väganordningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vägbana
Dike
Slänt
Säkerhetszon (sidoområde)
Bro, trumma
Rastplats, parkeringsplats, busshållplats
Vägmärke
Vägbelysning
Gång- och cykelväg
Bullerskydd (i anslutning
till annan väganordning)
Tryckbank
Viltstängsel
Anordning för rening av
vägdagvatten
Ventilationsordning för
tunnel
Kantremsa, max 2 m
Till väg ansluten brygga
Färja med färjeläge

– Fördelarna med arbetsplanen ska överväga de olägenheter som planen orsakar
enskilda.

MKB:n.
Vägrätt/inskränkt vägrätt

När mark eller annat utrymme som tas i anspråk permanent med vägrätt
kan vägrätten inskränkas.39 Det innebär i sådana fall inskränkningar för
väghållaren när det gäller att bestämma över hur marken eller utrymmet
ska användas. Det kan också innebära inskränkningar när det gäller att
tillgodogöra sig alster (t ex jord- och bergmassor) och andra tillgångar.
Om det är möjligt och lämpligt att kombinera användningen för vägändamål med annan markanvändning bör man välja inskränkt vägrätt.
Exempel på möjliga fall att använda inskränkt vägrätt är ”utsidan av”
bullerskyddsvallar, tryckbankar och andra grundförstärkningsåtgärder,
områden för utloppsledning, å- och bäckomgrävning, korsning med järnväg, tunnlar och mark under broar. Väghållaren får i dessa fall tillgång
till marken för att anlägga dessa väganordningar, men fastighetsägaren
får efter anläggandet fortfarande nyttja marken. Område med inskränkt
vägrätt är en del av vägområdet.

2 § väglagen
3 § väglagen
39
30 § väglagen och 25 § vägkungörelsen
37
38
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Kantremsa och säkerhetszon

För drift och underhåll finns möjlighet att få vägrätt för en upp till två
meter bred kantremsa intill vägbana eller annan väganordning.40 Kantremsan ska ingå i det redovisade vägområdet.
I vissa fall kan det finnas behov av en säkerhetszon. Bredden på säkerhetszonen varierar beroende på vägens standard. En säkerhetszon
innebär i regel att någon kantremsa inte ska läggas till. Kantremsor och
säkerhetszoner ska motiveras särskilt i arbetsplanen. Bredden på både
kantremsa och säkerhetszon ska anpassas efter de förutsättningar som
gäller för olika delar av en vägsträckning.
4.1.2.2	Mark eller utrymme som ska tas i anspråk för viss tid
(Tillfällig nyttjanderätt)
Mark eller annat utrymme i närheten av vägområdet som behövs i samband med byggandet av den allmänna vägen får tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Det ska framgå av arbetsplanen vilken mark eller
utrymme det gäller och under vilken tid den ska användas.41 Det ska även
framgå för vilket ändamål ett område som lagts ut med tillfällig nyttjanderätt ska användas till. Tillfällig nyttjanderätt får bara användas i samband med att vägen byggs. Det gäller områden som ska tillgodose tillfälliga behov under byggtiden, det vill säga som är av kortvarig karaktär.
Mark eller annat utrymme kan tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt för exempelvis tillfälliga uppställningsplatser för maskiner, etableringsplatser, tillfälliga upplagsplatser, arbets- eller transportvägar med
mera.
Även när det gäller tillfällig nyttjanderätt ska ändamålet uppnås med
minsta möjliga intrång och olägenhet. Åtgärderna som avser tillfällig
nyttjanderätt kan vara tillståndspliktiga enligt miljöbalken, till exempel
tillfälliga upplagsplatser.
En fastighetsägare är skyldig att upplåta mark (eller utrymme) med
tillfällig nyttjanderätt under förutsättning att det i den fastställda arbetsplanen angetts vilken mark som behövs och för vilket ändamål samt
vilken tid som marken behöver användas.
I detaljplanelagda områden inom allmän platsmark får inte den tillfälliga nyttjanderätten strida mot planens syfte. För att man ska kunna
ta viss mark (eller utrymme) i anspråk med tillfällig nyttjanderätt inom
planlagt område behöver marken kunna återställas till ursprunglig
markanvändning. Inom kvartersmark är det i princip inte förenligt med
planens syfte att ta mark i anspråk för tillfällig nyttjanderätt. Hur tillfällig nyttjanderätt används i planlagda områden måste därför avgöras från
fall till fall beroende på bestämmelserna i detaljplanen.

4.1.3

Inskränkt drift

Inskränkt drift innebär att driften av en väg inskränks. Det kan till exempel handla om en gång- och cykelväg som inte används vintertid. Är detta
aktuellt ska det redovisas i arbetsplanen.

40
41
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4.1.4

Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder

Skyddsåtgärder

I arbetsplanen ska framgå de skyddsåtgärder, skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga störningar och
andra olägenheter från trafiken eller väganläggningen. Man kan också behöva använda mark för skyddsåtgärder i anslutning till vägen, eftersom
skyddsanordningen är en väganordning, till exempel en bullerskyddsvall.
Andra typer av skyddsåtgärder som ingår i arbetsplanen men som inte
kräver markanspråk, till exempel bullerskydd i form av fasadåtgärder
(tilläggsruta, ventiler), måste anges tydligt. Syftet är att berörda fastighetsägare ska få möjlighet att ta del av planerade åtgärder och kunna
lämna synpunkter på dessa.
Det är viktigt att det klart och tydligt framgår av arbetsplanen vilka
skyddsåtgärder som ska utföras och vilka effekter dessa åtgärder beräknas få. Det räcker inte med en allmän hänvisning till miljökonsekvensbeskrivningen. I MKB:n redovisas förslag på olika åtgärder, medan det
i beskrivningen krävs ett klart ställningstagande till vilka åtgärder som
ska utföras. Detta innebär ett åtagande som ska redovisas i arbetsplanens beskrivning och på planritningarna.
Om nödvändiga skyddsåtgärder är otydligt redovisade kan fastställelsebeslutet behöva förenas med villkor. Syftet med dessa är att säkerställa
att skyddsåtgärderna genomförs. Utgångspunkten när man utarbetar en
arbetsplan ska dock alltid vara att planhandlingarna som ställts ut klart
och tydligt ska redovisa vilka skyddsåtgärder som ska utföras. Det är viktigt att skilja på begreppen skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder. I
första hand bör man överväga att utföra skyddsåtgärder innan kompensationsåtgärder aktualiseras.
Kompensationsåtgärder

Begreppet kompensationsåtgärder enligt miljöbalken ska behandlas med
omsorg och det är bara i vissa fall som kompensationsåtgärder blir aktuella. Kompensationsåtgärder kan utgöra åtgärder i anslutning till vägen,
men det kan även vara åtgärder på en annan plats som inte har koppling
till själva vägen. Det kan till exempel vara att restaurera en våtmark eller
något annat naturområde på en annan plats istället för det område som
påverkas till följd av vägdragningen. Kompensationsåtgärder kan bara
bli aktuella i följande fall:
• i samband med tillstånd för viss påverkan på Natura 2000-områden
• när ett naturreservat, kulturreservat eller naturminne påverkas så
att det behövs ett beslut om upphävande eller dispens från dessa
bestämmelser42
• vid intrång i andra allmänna intressen när en fråga om tillstånd eller
dispens och upphävande av tillstånd eller dispens blir aktuell43
Kompensationsåtgärder kan även bli aktuella vid dispens från en bestämmelse, till exempel enligt artskyddsförordningen. När en arbetsplan
tas fram, men även i tidigare i planeringsprocessen, måste väghållaren
givetvis vara medveten om att kompensationsåtgärder kan bli aktuella.
Det är alltså endast sådana åtgärder som beskrivits ovan som klassas

42
43

7 kap. miljöbalken
16 kap. 9 § miljöbalken
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som kompensationsåtgärder medan övriga åtgärder för att skydda miljön
i samband med ett vägprojekt utgörs av skyddsåtgärder, skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsmått.

4.2	Ändring av väghållningsansvar
4.2.1

Indragning av väg från allmänt underhåll

En väg, delar av en vägsträcka eller delar av vägområdet (väganordning)
får dras in från allmänt underhåll om vägen av något skäl inte längre
behövs för det allmänna. Detta gäller om åtgärden endast medför ringa
olägenhet för bygden.44 Om det behövs för att ordna väghållningen när en
väg dras in från allmänt underhåll ska väghållaren påkalla förrättning
enligt anläggningslagen. Det är även väghållningsmyndigheten som bekostar förrättningen.
Att dra in en väg från allmänt underhåll kan bli aktuellt både när en
väg läggs om eller när en ny väg byggs. Det innebär att underhållsskyldigheten för den gamla vägen upphör. Vad som sedan händer med den
gamla vägen varierar. Är det fråga om en kurvrätning eller liknande kan
vägen rivas upp och markanvändningen återställs till motsvarande omgivande mark. Vägen kan även behöva vara kvar eftersom det finns fastigheter längs vägen som behöver använda denna för att komma ut på det
allmänna vägnätet. Den indragna vägen övergår då till att vara enskild
väg. Anledningen till indragningen ska tydligt framgå av arbetsplanen.
Därför ska motiven till indragningen redovisas i beskrivningen. Det ska
av arbetsplanen även framgå vad som händer med den indragna vägen
efter det att underhållet dragits in. Det är lämpligt att exempelvis på
planritningen redovisa om den kommer att rivas eller att övergå till att
vara enskild väg. Man ska precisera vad som ska gälla för varje indragen
delsträcka. Det ska även framgå när man planerar att dra in den gamla
vägen.
Indragning av väg från allmänt underhåll innebär, i de fall där staten
är väghållare, att vägrätten och väghållningsansvaret upphör. Om vägen
som berörs av indragning ligger inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser innebär ett beslut om indragning att
väghållningsansvaret övergår till kommunen.
I de fall en kommun är väghållare av allmän väg och planlägger vägen som gata eller annan markanvändning upphör vägen att vara allmän
utan att något särskilt beslut om indragning behöver tas.
Allmän väg upphör även när kommunen övertar väghållningen för en
gata, tillika allmän väg, där staten är väghållare. (Bara inom det kommunala väghållningsområdet)

4.2.2

Förändring av enskild väg till allmän

Det kan även bli aktuellt med att en enskild väg ska förändras till allmän
väg. Detta kräver ett förändringsbeslut. För att göra denna förändring
krävs att Vägverket fattar beslut efter samråd med länsstyrelsen.45

44
45
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4.2.3	Ändring av gräns för väghållningsområde
I flertalet kommuner i landet finns det väghållningsområden där kommunen är väghållare för vissa allmänna vägar. Kommunen är normalt väghållare för vägar med vägnummer från 500 och uppåt. Väghållningsområdet omfattar kommunens huvudort och i vissa fall även mindre tätorter
i kommunen. Det är Vägverket som beslutar om att ändra gränserna för
ett väghållningsområde efter att samråd skett med kommunen och länsstyrelsen.46 Om det är aktuellt att förändra kommunens väghållningsområde inom ramen för en arbetsplan ska detta redovisas i arbetsplanen.

46

6 § vägkungörelsen
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Upprättande av
arbetsplan

5.1 Allmänt
Upprättandet av en arbetsplan beskrivs i den processplan som bifogas
handboken.
Arbetet med arbetsplanen indelas i olika faser som framgår av processplanen. De olika faserna är programfas, skissfas (projekteringsfas), förslagsfas och beslutsfas. Innehållet i respektive fas beskrivs i följande avsnitt.

5.2 Programfas
PROGRAMFAS
Inläsning av tidigare framtaget material från tidigare skeden
Kontroll av aktualiteten samt bedömningar av tidigare ställningstaganden i
framtaget material från tidigare skeden till exempel
•
vägnät, trafikprognoser, trafikteknisk standard
•
förutsättningar för markanvändning
•
natur- och kulturmiljö
•
friluftsliv och rekreation
•
kostnadsbedömningar
•
kontroll av eventuellt förändrade ekonomiska ramar
•
val av vägkorridor (vid vägutredning)
Val av teknisk standard till exempel
•
referenshastighet
•
dimensionerande trafik
•
separeringsgrad
•
typsektion
•
korsningsavstånd
•
linjeföring
Ramar för anläggningskostnader
Ekonomisk och tidsmässig ram för arbetsplanens upprättande
Influensområde
Prognosår
Förslag till eventuella förändringar i det allmänna vägnätet
Formell process (vägrätt genom avtal eller fastställelse)
Mål och riktlinjer för miljöfrågor, natur- och kulturfrågor, trafiksäkerhet m m
Gestaltningsprogram
Program för arbete med miljökonsekvensbeskrivningen
Upphandling av konsult
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5.2.1	Översiktlig beskrivning
Programfasen är den inledande fasen i arbetsplaneprojekteringen. En
projektgrupp sätts samman och projektet planeras, ett förfrågningsunderlag tas fram och konsult upphandlas.

5.2.2

Tidigare skeden

En viktig del i det inledande arbetet är att projektgruppen sätter sig in i
de handlingar som tagits fram i tidigare skeden och bedömer deras aktualitet. De tidigare skedena är förstudie och eventuell vägutredning. Tiden mellan arbetsplan och dessa skeden kan ibland vara betydande. Om
projektet tillåtlighetsprövats av regeringen ska väg och övriga väganordningar rymmas inom den korridor som regeringsbeslutet avser. Villkor i
tillåtlighetsbeslutet ska också beaktas i arbetet med arbetsplanen.
Tidigare framtagna ingångsvärden som trafiksiffror, prognoser med
mera47 ska kontrolleras utifrån de förutsättningar som gäller vid början
av projektet.
Om förutsättningarna (till exempel lagstiftning, miljökrav, samhällsutveckling) från tidigare skeden ändrats så mycket att tidigare fattade
beslut kan ifrågasättas, måste processen helt eller delvis tas om. Området för förstudien kanske måste justeras eller delar av vägutredningen
kompletteras.

5.2.3

Projektmål

Ett antal projektmål kan finnas sedan tidigare utifrån behov som definierats under förstudie- och vägutredningsskedet. I arbetsplaneskedet
konkretiseras målen ytterligare. Projektmålen bör uttryckas som kvaliteter och inte som lösningar. Projektmålen ska vara tydliga, de ska vara
möjliga att nå och de ska kunna mätas på ett enkelt sätt.
Projektmålen baseras på de transportpolitiska mål eller andra generella mål som är beslutade (exempelvis frågor om tillgänglighet för barn
och om olika kundgrupper). Det kan också finnas kommunala eller andra
lokala mål som behöver beaktas. Målen bör utformas efter samråd i programfasen och ska styra vilka kvaliteter som är viktiga att nå (exempelvis säkerhetsnivå, transportkvalitet, miljökvalitet, arkitektonisk kvalitet).
Projektmålen ska vara ett stöd vid val av olika lösningar.

5.2.4	Riskhantering
I arbetsplanen ska för objektet identifierade risker, genomförd riskvärdering och åtgärder för riskbemötande dokumenteras. Väsentliga risker
som framkommit i detaljerade analyser för olika fackområden ska ingå i
dokumentationen. Dokumentationen av riskhanteringen ska vara samlad
och hållas aktuell.
Inom Vägverket finns kravspecifikationer på hur riskhanteringen ska
genomföras.

5.2.5	Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogrammet kan vara till hjälp i arbetet att formulera projektmål och ge en målbild för projektet.

Ingångsvärden är beräknad årsdyngstrafik 20 år efter öppningsåret samt referenshastighet
47
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I arbetet med arbetsplanen bör ett gestaltningsprogram tas fram. Finns
ett gestaltningsprogram från tidigare skeden fördjupas programmet under arbetsplaneskedet.

5.2.6

Upprätta förfrågningsunderlag för konsultupphandling

Arbetet under programfasen resulterar i ett förfrågningsunderlag. Relevant material från tidigare skeden ska bifogas förfrågningsunderlaget.
Programfasen avslutas med upphandling av konsult.

5.3 Skissfas
SKISSFAS
PLANERING

Bedömning av behovet av specialistkompetenser
Förslag till arbetsplanens innehåll och
redovisning
Tid-, resurs- och ekonomisk planering

INVENTERING

Digitala kartor
Mätningsteknik till exempel, digitala
modeller, polygontåg, stompunkter
Trafikundersökningar och trafikprognoser
Geotekniska undersökningar
Miljöinventeringar till exempel
• natur och kultur
• friluftsliv och rekreation
• boendemiljö
• fornlämningar

ANALYS OCH FÖRSLAG

Digitala kartor
Analys av landskapsbilden
Analys av miljöeffekter
Plan och profil för alternativa lösningar
Trafikfördelning på alternativa förslag
Översiktlig massberäkning och massdispositionsplan
Principutformning av korsningar
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Rastplatser, parkeringsfickor,
kontrollplatser
Broskisser
Geoteknisk utredning
Kapacitetsberäkningar
Förslag till miljöskyddsåtgärder
till exempel
• viltpassager
• bullerskyddsåtgärder
• bevarande av skyddsvärd
				
vegetation
• speciellt omhändertagande
				
av dagvatten
• grundvattenskydd
Förslag till markanvändning
Förslag till förändring av allmän väg
VÄRDERING
(främst mellan olika alternativ)

Väghållningskostnader till exempel
• anläggningskostnader
• driftskostnader
• förändrat väghållningsansvar
Trafik och trafikant till exempel
• framkomlighet
• säkerhet
• trafikantupplevelser
Miljökonsekvensbeskrivning
till exempel
• natur- och kulturmiljö
• friluftsliv och rekreation
• boendemiljö
• fornlämningar
Markanvändning

SAKÄGARSAMMANTRÄDE

Iordningställande av kartor, ritningar
och övrigt presentationsmaterial till
exempel perspektiv, VR-modeller
Utsättning av väglinjer i känsliga
avsnitt
Genomföra sammanträde
Upprätta utlåtande över framkomna
synpunkter inklusive kommentarer
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5.3.1	Översiktlig beskrivning
Utifrån en fördjupning i tidigare framtaget material, från förstudie och
eventuell vägutredning avgör man vilka faktainsamlingar och undersökningar som behövs för fortsatt projektering. Med tidigare och nya uppgifter som underlag föreslås en eller flera alternativa väglösningar. En
samrådshandling och en sakägarförteckning för samråd upprättas, och
därefter presenteras förslagen vid ett sakägarsammanträde. Synpunkter
som kommer fram vid sammanträdet dokumenteras och bearbetas vidare
i förslagsfasen.

5.3.2

Faktainsamling och kompletterande 				
undersökningar

Arbetet inleds med att en genomgång av befintligt material. Som grund
till arbetsplanen finns alltid en förstudie och eventuellt en vägutredning.
Inventeringen av befintligt material kan omfatta:
• digital grundkarta med eventuell markmodell
• översiktsplaner
• detaljplaner eller områdesbestämmelser
• geologiska kartor
• miljöinventeringar.
Från tidigare material kan man ofta hämta kontaktuppgifter till ledningsägare, uppgifter från geotekniska undersökningar, arkeologiska undersökningar, trafikmätningar och prognoser, väghållningsansvar, landskapsstudier med mera.
Med befintligt material som grund beslutas vilka kompletterande undersökningar som behövs. Vid broar och andra byggnadsverk behöver
fördjupade undersökningar utföras. Uppgifter för att definiera den trafiktekniska standarden ska tas fram, om denna inte är definierad i ett
tidigare skede.

5.3.3

Förslag till väglösningar

Med ett uppdaterat bakgrundsmaterial påbörjas sedan den egentliga
projekteringen. Målet med projekteringen är att redovisa hur vägen ska
byggas. För att kunna göra detta krävs en relativt omfattande projektering och ytterligare undersökningar.
Vid projekteringen är det viktigt att skapa en markmodell för att kunna
ta hänsyn till markens beskaffenhet och det befintliga jord- och bergmaterialet i väglinjen. Att få en bra massbalans och kunna nyttja befintligt material till vägbygget har stor påverkan på projektets totalekonomi.
Översiktliga massberäkningar ska därför göras kontinuerligt under projekteringsprocessen.
Parallellt med projekteringen pågår arbetet med miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Detta arbete bidrar med värdefull kunskap om landskapet och miljöförutsättningarna, hur projektet kan anpassas och utformas,
vilka möjligheter och begränsningar som finns för att projektet ska få en
bra miljöanpassning. Att MKB-arbetet är integrerat med projekteringsarbetet är en förutsättning för att åstadkomma en bra miljöanpassning
eftersom beslut om detaljlokalisering och utformning sker kontinuerligt
under arbetet. Känsliga områden som till exempel olika natur- och kulturmiljöer kan kräva en mer noggrann projektering, där arbetsplanen detaljerat måste redovisa föreslagna lösningar.
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En bred redovisning av
konsekvenser av ett vägprojekt bör innehålla följande
grupper:

Konsekvenser för
trafik och användargrupper, t ex:
•
•
•
•
•
•

•

trafikförändringar
tillgänglighet
transportkvalitet och
trafikantupplevelser
trafiksäkerhet och
trygghet
övriga hälsoaspekter för
trafikanter
jämställdhet och andra
skillnader mellan grupper i ovanstående
aspekter
barnkonsekvenser

Konsekvenser för
lokalsamhälle och
regional utveckling,
t ex:
•
•
•
•

befolkning och arbetsmarknad
regionförstoring
fördelningseffekter
markanvändning

Konsekvenser
under byggskedet,
t ex:
•
•
•
•

buller och vibrationer
påverkan på vattendrag
damning
trafikstörningar

Konsekvenser för
väghållare, t ex:
•

drift och underhåll
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Gestaltningsprogrammet ger vägledning för vägens utformning och anpassning i landskapet. Det kan exempelvis behandla släntutformningen
i olika terrängavsnitt och principen för broar och andra byggnadsverk. I
tätortsnära miljö kan gestaltningsprogrammet peka på vikten av anpassning till befintlig väg- och gatumiljö.
Under arbetets gång, allt eftersom kunskapen ökar, ändras och justeras vägens plan- och profillinje. Det är en process som stegvis ger bättre
och bättre lösningar. Effekter och konsekvenser analyseras, bedöms och
beaktas under hand, liksom kostnadseffektivitet och samhällsekonomisk
nytta. I projekt uppstår ofta målkonflikter där olika intressen ställs mot
varandra. För att nå ett gott slutresultat krävs att frågeställningar kring
olika val och lösningar diskuteras.

5.3.4

Konsekvenser för trafik och användargrupper

I arbetet med arbetsplanen måste konsekvenserna av olika lösningar beskrivas kontinuerligt. Konsekvensanalyser ska bidra till lämplig utformning av vägprojektet. Man bör sträva efter att göra en bred konsekvensbeskrivning, där flera aspekter beskrivs och analyseras.
I arbetet med konsekvensanalyser är det av stor vikt att avgränsa innehåll och omfattning för att anpassa analyserna till de förutsättningar
som gäller i det aktuella projektet. Det är viktigt att koncentrera sig på
väsentligheter och tydlighet. Skillnader och likheter mellan alternativ
lyfts fram.

5.3.5	Miljökonsekvensbeskrivning
MKB är ett ”verktyg” för att miljöanpassa projektet, bidra med kunskap
och information till olika intressenter samt ge möjlighet att påverka. Själva MKB-arbetet är den fas då möjligheten att påverka projektets lokalisering och utformning är som störst. För att få fram fungerande lösningar
behövs kompetens inom projektering, olika teknikområden och miljö. Ett
integrerat arbetssätt är därför angeläget. Att MKB-processen genomförs
öppet och i dialog med olika intressenter är av stor betydelse för möjligheten att ta tillvara på kunskap och synpunkter.
En MKB krävs enligt väglagen och miljöbalken och ska redovisas så
att den är en tydligt urskiljbar del i arbetsplanen. MKB-dokumentet ska
ge beslutsfattare och intressenter information om miljöförhållandena,
om effekter och konsekvenser av det föreslagna projektet (resultatet av
projekteringen), om de hänsyn och anpassningar som genomförs under
projekteringen samt behov av ytterligare anpassningar och miljöåtgärder, bland annat under byggskedet. MKB ska även ge kunskap om behovet
av miljöuppföljning.
MKB-dokumentet ska innehålla en väl motiverad avgränsning så att
de förhållanden och konsekvenser som är väsentliga lyfts fram och inte
tappas bort i ett allt för omfattande dokument. Det innebär dock inte att
uppkomna effekter och konsekvenser av mindre omfattning inte alls ska
behandlas men att redovisningen anpassas och utformas med hänsyn till
de väsentliga frågorna. Bestämmelser om vad en MKB ska innehålla finns
i miljöbalken och i VVFS 2007:223. MKB är däremot ett beslutsunderlag
som kan innehålla flera olika förslag till lösningar. Generella hänvisningar till MKB får därför inte göras i arbetsplanens beskrivning. De delar i
MKB som kommer att genomföras ska tydligt redovisas i beskrivningen
samt inarbetas i arbetsplanens olika delar, i ritningar och i tekniska do-

kument. Det är alltid angeläget att säkerställa och kontrollera att miljöåtgärder överförs och inarbetas i bygghandlingen samt blir genomförda
på ett bra sätt. Arbetet med MKB beskrivs ingående i ”Handbok miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn”.

5.3.6

Upprätta samrådshandling

Handlingen för samråd ska omfatta förslag till vägsträckning eller vägsträckningar utifrån de fakta och förutsättningar som är kända för tillfället.
Ingående ritningar och handlingar ska redovisas så att alla berörda
kan förstå innebörden och omfattningen av förslaget eller förslagen, till
exempel planer, profiler, typsektioner, kritiska avsnitt, illustrationer, miljökonsekvenser, påverkan på fastigheter.

5.3.7

Samråd

Vid utarbetande av en arbetsplan ska samråd ske.48 Syftet med samrådet är att samla in kunskap och information samt få förankring. Samråd
kan utföras på olika sätt, bland annat beroende på projektets storlek och
komplexitet, och är en process som kan innefatta olika aktiviteter. Den
pågår genom hela framtagandet av arbetsplanen till den dag då arbetsplanen är upprättad. Samrådet kan ske genom allmänna samrådsmöten
och andra möten, skriftväxling med mera.
Det är lämpligt att kalla till ett informationsmöte med allmänheten i
samband med att arbetet med arbetsplanen startar. Vid mötet informerar
man om tidigare ställningstaganden samt hur kommande arbete med arbetsplanen kommer att bedrivas. När tillräckligt projekteringsunderlag
har upprättats håller man minst ett möte på platsen för projektet, där
alla berörda ska ges tillfälle att framföra sina synpunkter, ett så kallat sakägarsammanträde. Berörda kommuner, ägare till berörda fastigheter, delägare i samfälligheter m.fl. ska underrättas om sammanträdet.
Vid större projekt hålls ofta fler samrådsmöten innan det formella sakägarsammanträdet. I avsnitt 5.3.9 redogörs för hur sakägarsammanträdet
genomförs.
Samrådstiden i arbetsplaneskedet bör vara avgränsad. Med samrådstid avses den period då samrådsunderlaget finns tillgängligt. Myndigheter och kommuner ges minst tre veckor för att svara på om de avser att
lämna synpunkter, om de anser att ett samrådsmöte är nödvändigt, om
kompletterande information behövs, hur lång tid de behöver för att sammanställa sina synpunkter samt hur de avser att redovisa dessa.
I samrådet ska samrådsunderlaget finns tillgängligt för berörda och intresserade. Det bör finnas tillgängligt på något av väghållningsmyndighetens kontor, men i större projekt kan det med fördel hållas tillgängligt även
på andra platser, till exempel kommunen, bibliotek eller en bygdegård.
De samråd som genomförs ska dokumenteras i protokoll, tjänsteanteckningar, minnesanteckningar och så vidare. Detta gäller såväl formella möten som informella samtal till exempel på telefon. I samrådsredogörelsen redovisas hur samrådet har genomförts, vilka synpunkter som
har framförts, hur inkomna synpunkter har behandlats samt vilka ställningstaganden väghållningsmyndigheten gjort. Protokoll, minnesanteckningar, inkomna yttranden och upprättade handlingar utgör underlag till
samrådsredogörelsen.
48

16 § väglagen och 27 § vägkungörelsen
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5.3.8

Samrådskrets

Samrådskretsen i arbetsplaneprocessen utgörs av
• sakägare (fastighetsägare, innehavare av nyttjanderätt eller annan
särskild rätt, förvaltare av samfälligheter och gemensamhetsanläggningar eller om förvaltning saknas ägarna till de i samfälligheten
eller gemensamhetsanläggningen delägande fastigheterna)
• kommun, länsstyrelse, övriga berörda myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs
• miljövårdsmyndigheter som berörs
• lokala organ och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse i saken
• andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Även andra länder kan beröras. Av arbetsplanens beskrivning bör framgå
hur avgränsningen av samrådskretsen skett.
Om jakt- och fiskevårdsområden berörs ska dessa också ingå i samrådskretsen. Hänsyn ska även tas till bostads- och hyresrättsinnehavare om de på ett påtagligt sätt berörs av arbetsplanen, till exempel om
fastigheten utsätts för bullerstörningar. Om många bostads- och hyresrättsinnehavare är berörda kan det vara svårt att ta med alla med skälig
arbetsinsats. Man måste då göra en avvägning i projektet om dessa rättighetsinnehavare ska tas med eller inte. Ett alternativ kan vara att ta
med den lokala hyresgästföreningen.
Om projektet berör en sameby ska samebyn vara med i samrådet. Om
vägprojektet även berör ett riksintresseområde för rennäringen ingår
även Sametinget i samrådskretsen. Vilka lokala organ och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse i saken måste avgöras från fall
till fall.
Vilka ”andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken” är beroende
av projektets omfattning och måste bedömas från fall till fall. Det ska
dock verkligen vara fråga om ett väsentligt intresse. Förutom enskilda
personer brukar man till sådana som kan ha ett väsentligt intresse räkna
bland annat intresseorganisationer och intressegrupper. Länstrafikbolag
kan också vara berörda.
Samråd med utökad krets krävs alltid om projektet ska antas medföra
en betydande miljöpåverkan, och någon vägutredning inte genomförts.
I annat fall sker det i vägutredningen. Detta innebär att samrådskretsen utvidgas ytterligare till att omfatta berörda statliga myndigheter och
organisationer som kan antas bli berörda. Länsstyrelsen bör tillfrågas
vilka övriga statliga myndigheter och organisationer som bör vara samrådsparter.
Samråd ska ske om det är aktuellt med indragning av väg eller delar
av vägområdet från allmänt underhåll eller förändring av enskild väg till
allmän. De man ska samråda med är de sakägare som berörs, kommun,
länsstyrelse, övriga berörda myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av frågan och andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd ska även ske med andra som kan lämna upplysningar i saken.49 Samråd med länsstyrelse och kommun ska även ske när det i arbetsplanen
föreslås förändring av kommunens väghållningsområde.50

49
50
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39 och 44 §§ vägkungörelsen
6 § vägkungörelsen

Samrådskretsen ska vara generöst tilltagen så att alla som kan ha intresse i saken får tillfälle att yttra sig. På detta sätt kan man på ett effektivt sätt fånga upp olika frågor och problem i ett tidigt skede och ta
hänsyn till dessa i den fortsatta projekteringen. Samrådskretsen är som
regel vidare än sakägarkretsen eftersom man i det skedet vet hur vägen
ska utformas och vilken sträckning den ska få. Sakägarkretsen beskrivs
i avsnitt 5.4.5.
Man bör upprätta en förteckning över dem som ska kallas till samråd.
Denna förteckning kan användas längre fram i projektet som underlag
för den sakägarförteckning som upprättas till utställelsen av arbetsplanen, se avsnitt 5.4.6.

5.3.9

Samråd genom sakägarsammanträde

Ett sakägarsammanträde ska alltid genomföras vid utarbetande av arbetsplan och är ett krav enligt vägkungörelsen. Sakägarsammanträdet
ska dokumenteras.
Till sammanträdet ska berörda sakägare (fastighetsägare med flera)
och berörd kommun kallas. Övriga berörda i samrådskretsen bör också
underrättas. Underrättelse till sammanträdet ska vara postad minst 14
dagar före sammanträdet.51 Det är dessutom lämpligt att underrätta om
sakägarsammanträdet genom att annonsera i ortstidningar. Omfattar arbetsplanen förslag till indragning av väg eller delar av vägområdet från
allmänt underhåll ska detta framgå av underrättelser och annons. Det
gäller också om förändring från enskild väg till allmän föreslås.
Om arbetsplanen berör samfälligheter och gemensamhetsanläggningar där känd styrelse eller förvaltning saknas och delägarkretsen är
outredd måste underrättelsen utföras genom kungörelsedelgivning och
efterföljande annonsering. Om delägarna är kända och är fler än tio, och
känd styrelse eller förvaltning saknas, får kungörelsedelgivning användas. I de fall kungörelsedelgivning tillämpas måste ett särskilt beslut om
kungörelsedelgivningen fattas innan annonsering kan ske.52 Annonsering
ska i dessa fall ske minst 14 dagar före sammanträdet. Det ska framgå
av annonsen att arbetsplanen berör samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar och att delägarna i dessa underrättas om sammanträdet
genom kungörelsedelgivning.
Vid sammanträdet redovisas vägförslaget och de närvarande får lämna
synpunkter på förslaget. Redovisningen av vägförslaget kan omfatta en
allmän beskrivning av planeringsprocessen för ett vägprojekt, miljökonsekvenser och hur man tänkt åtgärda dessa, information om marklösen,
anslutning av enskilda vägar med mera. Presentationen av arbetsplanens
material brukar bestå av plan- och profilritningar, kartor, skisser, perspektivritningar, VR-modeller med mera. Det är viktigt att även personer
som är ovana att läsa tekniska ritningar kan läsa och tolka presentationsmaterialet. Den allmänna delen avslutas med en frågestund och därefter
enskilda samtal med de som önskar.
När samrådskretsen är stor kan det vara lämpligt att dela upp sakägarsammanträdet i flera sammanträden för att ge sakägarna tid att framföra sina synpunkter.
Det är lämpligt att skicka runt en närvarolista där de närvarande kan
skriva upp sig för att dokumentera vilka som är närvarande vid sakägar51
52

27 § vägkungörelsen
27 § vägkungörelsen med hänvisning till 10, 16 och 17 §§ delgivningslagen
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sammanträdet. Deltagarförteckningen läggs som bilaga till dokumentationen från mötet.

5.3.10 Samrådsredogörelse
Resultatet av samrådsprocessen ska redovisas i en samrådsredogörelse.53
Denna ska beskriva hur samrådsprocessen har genomförts, vilka samrådsmöten som genomförts och med vilka parter som samråd har skett.
Den ska översiktligt visa de synpunkter som kommit in och hur dessa
beaktats under processens gång. Samrådsredogörelsen är en viktig handling som bör utformas med omsorg. Den ska bifogas arbetsplanen när
denna ställs ut.

53
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8 § VVFS 2007:223

5.4 Förslagsfas
FÖRSLAGSFAS
INVENTERING

Inmätningar i kritiska punkter till exempel anslutande vägar, diken, trummor
Geotekniska undersökningar
Inventeringar
•
fornlämningar
•
bostadshus
•
flora
•
fauna
•
brunnar

FÖRSLAG TILL
UTFORMNING

Val av plan- och profillinje med hänsyn
till bland annat
•
natur och kultur
•
friluftsliv och rekreation
•
geoteknik
•
säkerhet
•
estetik
•
masshantering
•
trafikantupplevelser
•
boendemiljö (buller)
Förslagsskisser broar
Förslag till miljöskyddsåtgärder
till exempel
•
bullerskydd
•
omhändertagande av
dagvatten
•
viltpassager
•
grundvatten
Samrådshandling miljökonsekvensbeskrivning
Övriga vägtekniska åtgärder till exempel
•
dimensionering av vägkropp
•
skevningar
•
släntutformning
•
räcken
•
beläggning
•
ytbehandling
•
dränering
•
rastplatser, parkeringsfickor,
kontrollplatser
•
tryckbankar
•
belysning
•
vägskyltning

REDOVISNING

Arbetsplanen sammanställs och
redovisas.
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5.4.1	Översiktlig beskrivning
I detta skede bestäms vägens läge och utformning. En slutlig kostnadsberäkning upprättas. Materialet sammanställs till en färdig arbetsplan,
som presenteras genom att arbetsplanen ställs ut. Synpunkter från utställelsen sammanställs och kommenteras och arbetsplanen revideras
om det behövs.

5.4.2	Godkännande av miljökonsekvensbeskrivningen
När samrådsprocessen är slutförd och förslaget till arbetsplan är klart
ska berörda länsstyrelser godkänna MKB:n innan arbetsplanen kan ställas ut. Ett godkännande innebär att länsstyrelsen anser att MKB:n har
tillräcklig kvalitet. Däremot innebär det inte något ställningstagande om
miljökonsekvenserna kan godtas eller om projektet bör genomföras. Om
arbetsplanen revideras efter att den har ställts ut kan det innebära att
även MKB:n måste revideras och godkännas på nytt.

5.4.3

Kostnadsberäkning

En kostnadsberäkning ska upprättas med hänsyn till vad som framkommit under projekteringen. Beräkningen ska kunna spåras bakåt.
Det krävs ytterligare utredning och överväganden om en kalkyl med
analysverktyget EVA (Effekter vid väganalyser) visar på ett negativt resultat.

5.4.4

Arbetsplanen ställs ut

När projekteringen är klar kan arbetsplanen anses vara upprättad och
färdig att ställas ut. Man ska då ha tagit hänsyn till kompletterande undersökningar och inkomna synpunkter. Det föreslagna alternativet ska ha
kostnadsberäknats, bedömts utifrån stads- och landskapsbild, natur- och
kulturvärden ska ha bedömts och länsstyrelsen ska ha godkänt MKB:n.

5.4.5

Sakägarkrets

För att ingå i sakägarkretsen måste man beröras av arbetsplanen på något sätt. Enligt förvaltningslagen får ett beslut överklagas av ”den som
beslutet angår, om det har gått honom emot”. De som ingår i sakägarkretsen är i första hand de som direkt berörs av arbetsplanen, till exempel
genom att de tvingas avstå mark eller rättigheter. Därutöver finns de som
berörs indirekt till exempel genom att deras fastighet gränsar till vägområdet, att de bor längs en sträcka som föreslås dras in från allmänt
underhåll eller genom att de berörs av bullerstörningar med mera. Av
beskrivningen i arbetsplanen ska framgå hur avgränsningen av sakägarkretsen skett.
De som ingår i sakägarkretsen ska tas upp i sakägarförteckningen till
den arbetsplan som ska ställas ut och fastställas eller som grund för
markåtkomst när marken tas i anspråk med vägrätt genom avtal med
stöd av den upprättade arbetsplanen. Sakägarkretsen kan i många fall
vara snävare än den krets som tidigare utgjorde samrådskretsen. Orsaken till detta kan vara att vissa inte längre är berörda då vägens sträckning och utformning blivit klargjord. Sakägarkretsen bör ändå tas fram
med viss säkerhetsmarginal. Under samrådsskedet har samråd skett med
sakägare, kommun, länsstyrelse, övriga berörda myndigheter med flera.
Efter samråden har man klargjort vägens sträckning och därmed också
vilka som är berörda av vägprojektet. Man anpassar då sakägarkretsen
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till arbetsplanens avgränsning. I detta skede klargörs också vilka som är
direkt och indirekt berörda av arbetsplanen.
I sakägarkretsen ingår i första hand de sakägare som direkt berörs av
vägprojektets markanspråk. Fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar är direkt berörda om ny mark eller utrymme tas i anspråk. Innehavare av rättigheter är också direkt berörda om till exempel
servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt berörs genom nya markanspråk.
Dessutom finns sakägare som kommer att beröras indirekt av arbetsplanen genom att deras situation väsentligt påverkas. Indirekt berörda är
bland annat de som har:
• fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som
gränsar till vägområdet eller där åtgärder planeras inom befintligt
vägområde utan att ny mark eller utrymme tas i anspråk
• rättigheter som enbart berörs av befintligt vägområde eller som berörs på något annat sätt
• fastigheter, samfälligheter och gemansamhetsanläggningar samt rättigheter berörda av indragning av väg från allmänt underhåll
• fastigheter som berörs av till exempel bullerstörningar av det nya
vägförslaget (utan bullerskyddsåtgärder), vibrationsstörningar, väseentligt förändrad landskapsbild, barriäreffekter med mera
• fastigheter berörda av markanspråk för föreslagna enskilda vägar
fastigheter som får förändrad utfartssituation och begränsade utfartsmöjlighter.
Även om projektet inte innebär någon förändring av en anslutande enskild väg kan det ändå anses rimligt att ta med förvaltare för till exempel
en gemensamhetsanläggning.
Om vägprojektet medför att befintlig allmän väg eller delar av vägområdet ska dras in från allmänt underhåll är de som berörs av indragningen att betrakta som indirekt berörda sakägare. Dessa kan vara berörda
genom att mark återgår till fastighetsägaren, att vägen övergår till att
vara en enskild väg eller har en fastighet vid en annan enskild väg som
ansluter till den indragna vägen. Vid indragning av en väg från allmänt
underhåll och förändring av enskild väg till allmän kan utöver berörda
sakägare, kommun, länsstyrelse också andra vara berörda. Det kan gälla
övriga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs och andra som kan
ha ett väsentligt intresse i saken. Även andra som kan lämna upplysningar i saken kan vara berörda.
Jakt- och fiskevårdsområden kan också beröras och ingå i sakägarkretsen som direkt eller indirekt berörda. Hänsyn ska även tas till bostadsoch hyresrättsinnehavare om dessa berörs på det sätt som beskrivs i
avsnitt 5.3.8 om samrådskretsen. Samebyar är att alltid betrakta som berörda, och om riksintresse för rennäringen berörs ska även Sametinget
tas med.
Vilka andra som är berörda, förutom länsstyrelse och kommun, beror
på projektets omfattning och utformning och måste bedömas från fall till
fall. Det kan gälla myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs, lokala
organ och sammanslutningar och andra som har ett väsentligt intresse i
saken. I avsnitt 5.3.8 om samrådskretsen beskrivs vilka ”andra som kan
ha ett väsentligt intresse i saken”.

5.4.6

Sakägarförteckning

Till arbetsplanen ska en förteckning upprättas över kända ägare till fastigheter där mark eller utrymme ska tas i anspråk och kända rättighets-
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innehavare.54 Förteckningen ska även innehålla uppgifter om indirekt
berörda sakägare. Förteckningen utgör ett hjälpmedel vid den formella
hanteringen av arbetsplanen och är underlag till vilka som ska underrättas när arbetsplanen ställs ut och när beslutet är fattat om fastställelse
eller upplåtelse av vägrätt genom avtal. Sakägarförteckningen används
också vid ersättningsförhandlingarna. Det kan vara lämpligt att förteckningen upprättas med viss säkerhetsmarginal, det vill säga att det är
bättre att ta med för många än för få. När förteckningen upprättas ska
den utgöra en komplett förteckning över vilka som kan anses vara sakägare enligt väglagens och förvaltningslagens regler om att vara part i
projektet. Vilka som ska tas med ska bedömas med utgångspunkt från
planens innebörd och konsekvenser. Därför är det viktigt att den som
upprättar förteckningen sätter sig in i arbetsplaneförslaget.
Sakägarförteckningen delas normalt in i tre delar: direkt berörda (del
1), indirekt berörda (del 2) och övriga intressenter (del 3). Sakägarförteckningen tas fram inför utställelse av arbetsplanen eller som grund
för markåtkomst när marken tas i anspråk med vägrätt genom avtal med
stöd av den upprättade arbetsplanen.
Sakägarförteckningen kan tas fram med hjälp av ett underlag som lantmäterimyndigheten eller någon annan med jämförbar kunskap tar fram i
form av en fastighetsförteckning för det område som berörs. Fastighetsförteckningen ska visa vilka fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter som berörs direkt eller indirekt av projektet.
Det är väghållningsmyndigheten som ansvarar för avgränsningen av direkt och indirekt berörda samt övriga intressenter.
Enligt mätningskungörelsen ska sakägarförteckningen till arbetsplanen vara bestyrkt av behörig person.55 Bestyrkandet omfattar att uppgifterna om fastigheter (även samfälligheter och gemensamhetsanläggningar), ägare, andel i fastighet, adress, rättigheter och innehavare av
rättigheter är korrekta. Det är lämpligt att väghållningsmyndigheten
kontrollerar att sammanställda övriga uppgifter är riktiga till innehåll
och avgränsning. Detta bekräftas genom att ansvarig hos väghållningsmyndigheten undertecknar förteckningen.
Sakägarförteckningen ska vara aktuell. Det innebär att den inte bör
vara äldre än två månader när arbetsplanen ställs ut eller skickas in för
fastställelse.
Sakägarförteckningen utformas i enlighet med vad som framgår av kapitel 6.

5.4.7	Genomförande av utställelsen
Arbetsplanen inklusive MKB ska ställas ut för granskning.56 Förstudie
och eventuell vägutredning ska då finnas tillgängliga. Hur länge arbetsplanen ska vara utställd är inte lagreglerat utan väghållningsmyndigheten bestämmer under vilken tid utställelsen ska ske. Tiden bör dock inte
understiga tre veckor.
Arbetsplanen med MKB ska finnas tillgänglig hos väghållningsmyndigheten och den statliga väghållningsmyndigheten samt hos den eller
de kommunala nämnder som har uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet i berörda kommuner.57 Det innebär att arbetsplanen alltid ska
25 § vägkungörelsen
13a § mätningskungörelsen
56
17 § väglagen och 30-30a §§ vägkungörelsen
57
30 § vägkungörelsen
54
55
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ställas ut på väghållningsmyndighetens regionkontor (den statliga väghållningsmyndigheten) och hos kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande. Är en kommun väghållare ska arbetsplanen ställas ut både på
kommunen och hos den statliga väghållningsmyndigheten.
Förutom på regionkontoret och på kommunen är det i många fall lämpligt att också ställa ut arbetsplanen med MKB på väghållningsmyndighetens lokalkontor. I de flesta fall bör den även ställas ut på annan plats
nära vägprojektet, till exempel bibliotek, samlingslokal, skola eller bygdegård.
Inkomna yttranden ska hållas tillgängliga hos väghållningsmyndigheten under utställelsetiden.

5.4.8

Underrättelse om utställelse

Sakägare, berörda kommuner, länsstyrelser, de myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs samt lokala organ och sammanslutningar och
andra som har deltagit i samråd enligt 6 kapitlet 4-6 §§ miljöbalken (samråd i förstudieskedet och samråd med utökad krets) ska underrättas. Om
projektet kan inverka på kommunikationerna i närliggande kommuner
ska även dessa underrättas.58
Väghållningsmyndigheten ska skicka ut underrättelse om att arbetsplanen ställs ut med rekommenderat brev till direkt berörda sakägare
(fastighetsägare, innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt
med flera) i enlighet med sakägarförteckningen. Det finns inga krav på att
brevet ska hämtas ut för att väghållningsmyndigheten ska ha fullgjort
sina skyldigheter. Sakägare som berörs av indragning av väg eller delar
av vägområdet från allmänt underhåll bör också underrättas med rekommenderat brev. Övriga indirekt berörda får underrättas med vanligt brev.
Berörd kommun och länsstyrelse ska underrättas per brev. Det gäller
även övriga berörda myndigheter, lokala organ och sammanslutningar,
samebyar med flera. Underrättelse med brev behöver inte ske till andra
som deltagit i samråd i förstudieskedet och i samråd med utökad krets.
Dessa underrättas via kungörelsen.
I breven om underrättelse anges att det är en arbetsplan med MKB
som ställs ut. Projektets benämning (vägnummer, vägnamn, projektnamn)
anges. I underrättelsen ska framgå när utställelsetiden börjar och slutar, var handlingarna hålls tillgängliga under utställelsetiden och att
skriftliga yttranden ska lämnas till väghållningsmyndigheten. Vidare ska
anges vilken dag yttranden senast ska komma in och till vilken adress
samt vilket kontor som håller inkomna yttranden tillgängliga under utställelsetiden. Uppgifter om kontaktperson hos väghållningsmyndigheten anges också. Om projektet innebär att väg eller delar av vägområdet
ska dras in från allmänt underhåll eller att en enskild väg ska förändras
till allmän, ska detta framgå av underrättelsen. Kommun och länsstyrelse
ska också underrättas om förslag till ändring av väghållningsområde.
Av underrättelsen till direkt berörda sakägare ska det även framgå vilken mark eller utrymme som ska tas i anspråk med vägrätt eller tillfällig
nyttjanderätt. Det ska också framgå att ägaren eller innehavaren är skyldig att upplåta marken eller utrymmet till väghållaren mot ersättning om
ett beslut om fastställelse av planen vinner laga kraft.59

58
59

Det är viktigt att kraven i 30
och 30a §§ vägkungörelsen
uppfylls vid underrättelse och
genomförande av utställelsen.

30a § vägkungörelsen
2 st 30a § vägkungörelsen
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Kungörelse (annonsering) om utställelsen ska också införas i Post- och
inrikes tidningar och ortstidning eller endera av dessa som väghållningsmyndigheten bestämmer. Även av kungörelsen ska framgå att det är en
arbetsplan med MKB som ställs ut samt övrig information om utställelsen.60 Utöver projektets benämning ska framgå utställelsetid, var handlingarna hålls tillgängliga under utställelsetiden, att skriftliga yttranden
ska lämnas till väghållningsmyndigheten och vilken dag yttranden senast
ska komma in samt på vilket kontor inkomna yttranden hålls tillgängliga
under utställelsetiden. Adress att sända yttrandena till och kontaktperson hos väghållningsmyndigheten anges också. Om projektet innefattar
indragning av väg eller delar av vägområdet från allmänt underhåll eller
att en enskild väg ska förändras till allmän är det viktigt att detta framgår av kungörelsen.
Om arbetsplanen berör samfälligheter och gemensamhetsanläggningar där känd styrelse eller förvaltning saknas och delägarkretsen är
outredd måste underrättelsen utföras genom kungörelsedelgivning och
efterföljande annonsering. Om delägarna är kända och är fler än tio, och
känd styrelse eller förvaltning saknas, får kungörelsedelgivning användas. I de fall kungörelsedelgivning tillämpas måste ett särskilt beslut om
kungörelsedelgivningen fattas innan annonseringen kan ske.61 Det ska
framgå av kungörelsen (annonsen) att arbetsplanen berör samfälligheter
eller gemensamhetsanläggningar och att delägarna i dessa underrättas
om utställelsen genom kungörelsedelgivning.
Omfattar arbetsplanen indragning av väg eller delar av vägområdet
från allmänt underhåll ska fastighetsägare och andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken alltid ges tillfälle att yttra sig.62 Länsstyrelse och
kommun samt övriga myndigheter vars verksamhetsområde berörs ska
också yttra sig över indragningen. Även andra som kan lämna upplysningar i saken kan vara berörda och behöva yttra sig. Detta får avgöras
från fall till fall. Om en enskild väg ska förändras till allmän väg ska
yttrande inhämtas från berörd kommun och övriga myndigheter vilkas
verksamhetsområde berörs av frågan samt från andra som kan lämna
upplysningar i saken.63 Länsstyrelsen ska också yttra sig över en sådan
förändring. Berörd kommun och länsstyrelse ska yttra sig över förslag till
förändring av ett väghållningsområde.64 Det är lämpligt att länsstyrelsen
i deras yttrande över arbetsplanen yttrar sig över indragningar, förändringar av enskild väg till allmän och förändringar av väghållningsområde. Kommunen yttrar sig i samband med utställelsen.
Väghållningsmyndigheten ska arkivera kopior av kungörelsen (annons) och underrättelser samt handlingar som visar att underrättelse om
utställelse skickats med rekommenderad försändelse.

5.4.9

Undantag från krav på utställelse

I två fall kan man avstå från att ställa ut arbetsplanen när projektet inte
medför en betydande miljöpåverkan.65 Det gäller:
• Om arbetsplanen är förutsatt i en detaljplan eller i ett område med
särskilda bestämmelser (områdesbestämmelser)
30 § vägkungörelsen
30 a § vägkungörelsen med hänvisning till 10, 16 och 17 §§ delgivningslagen
62
44 § vägkungörelsen
63
39 och 44 §§ vägkungörelsen
64
6 § vägkungörelsen
65
17 § väglagen
60
61
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Ombyggnad av väg utan att ny mark eller utrymme behöver tas i anspråk med vägrätt eller tillfällig nyttjanderätt eller om väghållaren
har tecknat avtal om vägrätt med berörda fastighetsägare och rättighetsinnehavare.

Med ”förutsatt i detaljplan eller i områden med särskilda bestämmelser
(områdesbestämmelser)” menas att arbetsplanen är det instrument som
ska användas för ”byggande av väg” samt ”förbättring av väg som kräver ökat markbehov”, eller där allmänna och enskilda intressen påverkas
utan att mer mark eller utrymme behövs. Det område som arbetsplanens
förslag gäller ska finnas inom allmän platsmark i detaljplanen eller i ett
område med särskilda bestämmelser (områdesbestämmelser). Planerna
ska stämma överens med varandra. Detaljplanen eller områdesbestämmelserna måste ha en sådan detaljeringsgrad och aktualitet att det inte
går att missuppfatta arbetsplanens omfattning, utförande etc.
Det kan ändå vara lämpligt att ställa ut arbetsplanen om någon del
av projektet berör en gällande detaljplan som inte har antagits under de
senaste åren. Även om arbetsplanen är förutsatt i områdesbestämmelser
bör utställelse ske, eftersom bestämmelserna i regel inte är så detaljerade som i en detaljplan.
När indragning av väg från allmänt underhåll ingår i arbetsplanen bör
man också ställa ut arbetsplanen, utom i de fall då arbetsplan med indragning ligger inom en detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för
allmän platsmark.

5.4.10 Bearbetning efter utställelse
Efter att arbetsplanen har ställts ut ska väghållningsmyndigheten skriva
ett utlåtande över inkomna synpunkter. (PM efter utställelse). I utlåtandet ska alla synpunkter sammanfattas och kommenteras. Utlåtandet ska
bifogas arbetsplanen inför länsstyrelsens yttrande.66
Var de som yttrat sig har sin fastighet eller fastigheter ska markeras på
en karta som bifogas utlåtandet. Väghållningsmyndigheten är skyldig att
ta reda på namn och adress på dem som har yttrat sig över arbetsplanen
i samband med utställelsen under förutsättning att namnet är tydbart
eller att fastighetsbeteckningen kan ge ledning om vem som yttrat sig.
Efter genomförd utställelse kan det bli aktuellt att revidera arbetsplanen. Revideringarna ska dokumenteras genom en särskild beskrivning
över nödvändiga revideringar och kompletteringar, se avsnitt 6.4. Projektledaren ska underteckna beskrivningen av revideringar av arbetsplanen.
Vilka samråd som behövs beror på om revideringen bedöms vara oväsentlig eller väsentlig.
Med väsentlig revidering avses bland annat om vägsträckan förändras
på ett sådant sätt att flera än de direkt berörda sakägarna påverkas negativt. Väsentlig anses revideringen också vara om förändringen påverkar
stora värden, både miljövärden och ekonomiska värden (i förhållande till
hur stor andel av det berörda området som intrånget gäller, arealen är
inte enbart avgörande). I sådana fall kan det innebära att även MKB:n
måste revideras. En revidering av MKB:n kan medföra att länsstyrelsen
måste göra en ny prövning av denna. Ett alternativ till revidering av MKB
kan vara att den särskilda beskrivningen över revideringar även innehåller erforderliga miljörevideringar, förbättringar, påverkan samt skyddsåtgärder för revideringsbehovet.
66
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Om arbetsplaneförslaget ändras väsentligt och är av intresse för allmänheten behöver arbetsplanen ställas ut på nytt. Handläggningen efter en
ny utställelse ska vara likadan som efter den första utställelsen.
Arbetsplanen behöver inte ställas ut på nytt om ändringen saknar intresse för allmänheten och är av begränsad betydelse, det vill säga den
berör enbart enskilda fastighetsägare och förändringen påverkar inte
några stora värden, till exempel miljövärden. De som berörs ska då underrättas om revideringen och bekräfta att de tagit del av förändringarna
och beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Yttrandetiden bör vara
lika lång som den tid en arbetsplan ska vara utställd.

5.4.11 Länsstyrelsens yttrande
En arbetsplan får fastställas först efter det att länsstyrelsen lämnat sitt
yttrande över den.67 Av detta ska framgå om länsstyrelsen tillstyrker eller
avstyrker fastställelse. Länsstyrelsen ska ha kännedom om de yttranden
som har kommit in samt väghållningsmyndighetens kommentarer över
dessa, innan den lämnar sitt yttrande.
Länsstyrelsen ska även tydligt yttra sig över indragning av väg från
allmänt underhåll, förändring av allmän väg till enskild och förändringar
av väghållningsområdet när detta ingår i arbetsplanen.
Om arbetsplanen har reviderats efter utställningen måste länsstyrelsen få ta del av revideringarna och eventuella synpunkter med anledning
av dessa innan den lämnar sitt yttrande.

5.5 Beslutsfas
BESLUTSFAS
En upprättad, och när det behövs fastställd, arbetsplan ger väghållningsmyndigheten ett ”verksamhetstillstånd” och möjlighet till markåtkomst med
vägrätt för den mark som behövs för allmän väg. Därav måste arbetsplanen
redovisa mark eller utrymme som tas i anspråk, väganordningar och övriga
skyddsåtgärder.
Väghållningsmyndighetens begäran om fastställsele
Fastställelseprövning inklusive kommunikation
Överklagandehantering
Regeringens prövning av överklaganden

5.5.1	Översiktlig beskrivning
Efter att länsstyrelsen, och eventuellt kommunen, har yttrat sig över arbetsplanen inleds beslutsfasen genom att väghållningsmyndigheten begär fastställelseprövning. Leder prövningen till ett fastställelsebeslut
vinner beslutet laga kraft om inga överklaganden kommer in. Överklagas
den fastställda arbetsplanen skickas den till regeringen för prövning.
Om arbetsplanen inte är komplett eller behöver revideras i något avseende begärs kompletteringar av väghållningsmyndigheten.

67
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5.5.2

Fastställelseprövning

Väghållningsmyndigheten begär fastställelse av arbetsplanen68 varefter
en oberoende prövning görs. Väghållningsmyndigheten ska även begära
beslut om indragning av väg från allmänt underhåll, förändring av enskild väg till allmän och förändringar av väghållningsområde i samband
med begäran om fastställelse av arbetsplanen, om detta ingår i arbetsplanen.
Fastställelseprövningen inledes med en så kallad kommunikation enligt förvaltningslagen.69 Det innebär att de som har lämnat synpunkter
under utställelsen får ta del av det som har tillförts ärendet efter utställelsen och få tillfälle att yttra sig över detta. Normalt ingår då väghållningsmyndighetens begäran om fastställelse och utlåtande efter utställelsen samt länsstyrelsens yttrande över arbetsplanen. I vissa fall kan
även kommunikationen vara mera omfattande.
Fastställelseprövningen innebär en helhetsbedömning av vägföretagets samtliga konsekvenser och en planmässig avvägning mellan olika
allmänna och enskilda intressen. Även den formella hanteringen av arbetsplanen granskas. Man gör avvägningar mellan ett stort antal olika
områden om såväl vägens lokalisering och utformning som miljöfrågor.
Beslut om att fastställa arbetsplanen kan fattas om de sammantagna
fördelarna med vägen överväger nackdelarna. Vid behov kan vissa delar
av en plan undantas i beslutet.
Prövningen görs med utgångspunkt från kraven i väglagstiftningen,
Vägverkets föreskrifter samt miljöbalken och plan- och bygglagen och
syftar ytterst till att skydda enskilda och allmänna intressen. Enligt väglagen ska man vid byggande av väg se till att ”vägen får ett sådant läge
och utförande att ändamålet vinns med minsta intrång och olägenhet
utan oskälig kostnad”, och att hänsyn tas till stads- och landskapsbilden
och till natur- och kulturvärden.70 Vid byggande och drift av väg ska också
hänsyn tas till berörda enskilda och allmänna intressen.71 Med enskilda
intressen avses påverkan på fastigheter, tillgänglighet med mera och med
allmänna intressen avses till exempel trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö. I vägkungörelsen72 ställs mer preciserade krav på
hänsyn vid upprättande av en arbetsplan vad gäller redovisning av trafikbehov, anslutning till befintligt och planerat vägnät, trafiksäkerhet,
utformning, anpassning i landskapet, hänsyn till befintlig och blivande
bebyggelse med mera.
Kostnaden granskas så tillvida att man kontrollerar att finansiering
finns i gällande ekonomiska planer; projektet ska ha aktualitet.
Särskild vikt läggs vid motiven för att ta mark eller annat utrymme i
anspråk. Det är en följd av regeringsformens egendomsskydd som innebär att varje medborgares egendom är tryggad genom att ingen kan
tvingas upplåta sin egendom till det allmänna utom när det krävs för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Detta innebär krav på särskilt
tydliga motiv för att ta mark i anspråk.

32 § vägkungörelsen
17 § förvaltningslagen
70
13 § väglagen
71
4 § väglagen
72
26 § vägkungörelsen
68
69
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De delar som i stort ingår i prövningen kan sammanfattas så här:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kontroll av de formella kraven och inkomna synpunkter på arbetsplanen
bedömning av om angivna åtgärder och åtaganden står i överensstämmelse med lagstiftning etc. (fördelarna ska överväga olägenheterna)
kontroll av att vägen är förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken och hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken
kontroll av att miljökvalitetsnormerna uppfylls
kontroll av att hänsyn har tagits till berörda enskilda och allmänna intressen
kontroll av att arbetsplanen uppfyller lagstiftningens krav på lämplig lokalisering och andra hänsyn till människors hälsa och på miljön
kontroll av att övriga samhällssektorers intressen har beaktats
finansiering och samhällsekonomiska aspekter
kontroll av att hänsyn har tagits till olika gruppers behov till exempel barn,
äldre och personer med funktionsnedsättning
kontroll av överensstämmelse med kommunala planer
bedömningar av markanvändning, trafik- och vägteknik, vägbyggnadsteknik och påverkan på natur- och kulturmiljövärden
kontroll av att arbetsplanen innehåller projektanpassade slutsatser om
vilka skadeförebyggande åtgärder och övrig miljöanpassning som behövs
bedömning av om indragning från allmänt underhåll av vägar eller vägdelar är motiverade.

I fastställelsebeslutet anges att fastställelse sker i enlighet med vad som
redovisas i arbetsplanens beskrivning och på plan- och profilritningar.
Om projektet tillåtlighetsprövats enligt miljöbalken kan regeringen ha
föreskrivit villkor som måste beaktas vid fastställelsen. Vid behov tar
man in villkor i fastställelsebeslutet som är nödvändiga för att kunna
fastställa projektet.
Ett beslut om att fastställa en arbetsplan förfaller om inte vägens
sträckning har märkts ut på marken i sin helhet och vägprojektet inte
har påbörjats inom fem år från utgången av det år då beslutet vann laga
kraft. Om synnerliga skäl föreligger kan beslutet förlängas.

5.5.3

Undantag från krav på fastställelse

Om projektet inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan och
utgör ombyggand av väg behöver i vissa fall arbetsplanen inte fastställas.73

5.5.4

Förlängning av tiden för fastställelsebeslut

Fastställelsebeslutet kan förlängas med högst tre år i taget om det finns
synnerliga skäl. I avsnitt 3.5.2 beskrivs när det kan vara aktuellt med en
förlängning.

5.5.5

Frågor som inte ingår i fastställelseprövningen

Normalt ingår inte någon detaljerad prövning av vägtekniska lösningar,
dimensioneringar eller redovisade kostnader. Däremot granskar Vägverket översiktligt projektets utformning (plan och profil, anslutningsvägar,
trafikplatser etc.) i syfte att klarlägga om den valda väglösningen ger de
minsta intrången och olägenheterna. Detaljerade vägtekniska frågor kan
73
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dock komma att granskas om de har ifrågasatts i inkomna synpunkter.
Vid fastställelsen prövas inte vissa frågor (ingen rättsverkan) som till
exempel läget av enskilda vägar, anslutningar, stängning av anslutningar,
marklösen och intrångsersättning. Vägprojektets konsekvenser i dessa
avseenden i form av till exempel intrång i fastigheter och olägenheter för
närboende ingår däremot i den samlade avvägning som görs mellan olika
intressen. I prövningen ingår inte heller frågor om ledningsomläggningar, trafikreglering och skyltning, hastighetsgränser, rivning eller flyttning
av byggnader och rivning av indragna vägdelar.

5.5.6

Underrättelse om fastställelsebeslut

Vägverket underrättar de berörda om besluten om fastställelse av arbetsplanen. Underrättelsen sker genom att brev skickas till fastighetsägare
med flera enligt förteckning samt till Försvarsmakten, Naturvårdsverket, länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten samt kommunstyrelsen och
byggnadsnämnden i berörd kommun. Beslut om fastställelse annonseras
också i lokaltidningar i området.

5.5.7	Överklagande
Ett fastställelsebeslut kan överklagas till regeringen.74 Tiden för överklagande är tre veckor från det att den klagande fick ta del av beslutet.75 Den
som beslutet angår har rätt att överklaga enligt förvaltningslagen. Enligt
väglagen har även en ideell förening rätt att överklaga om den enligt sina
stadgar ska ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen och i övrigt uppfyller krav som ställs på föreningen enligt miljöbalken.76 Dessutom har Naturvårdsverket och länsstyrelsen rätt att överklaga.77 Överklaganden ges in till Vägverket som prövar om överklagandet kommit in i
rätt tid. Vägverket har enligt förvaltningslagen även vissa möjligheter att
ändra det överklagade beslutet, så kallad självrättelse. Ärendet överlämnas sedan med ett yttrande till regeringen för prövning. Regeringen gör
en prövning av inkomna överklaganden innan den beslutar i ärendet.

5.6	Efter fastställelse
5.6.1	Efterföljande tillstånd med mera
Efter det att arbetsplanen har upprättats och fastställts (när det behövs)
krävs normalt olika efterföljande tillstånd eller dispenser i det fortsatta
arbetet. Det kan även förekomma anmälningsärenden och lovprövning
enligt PBL.
Exempel på sådana tillstånd är tillstånd för vattenverksamhet, täkter,
tillfällig uppställning av krossverk, arkeologisk slutundersökning och deponier.
Dispenser kan gälla strandskydd, biotopskydd eller artskyddsförordningens regler. För strandskydd behövs ingen dispens för vägprojekt som
tillåtlighetsprövats (inom tillåtlighetsprövad korridor) eller som omfattas av en fastställd arbetsplan. Frågan om strandskydd ska däremot behandlas i samråden med länsstyrelsen. Om arbetsplanen inte fastställs
75 § väglagen
23 § förvaltningslagen
76
75a § väglagen
77
76 § väglagen
74
75
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måste däremot dispens för strandskydd sökas. Anmälningsärenden kan
till exempel gälla viss vattenverksamhet enligt förordningen (1998:1388)
om vattenverksamhet.
Beroende på verksamhetens art och omfattning, till exempel för vattenverksamhet, kan det i vissa fall vara aktuellt med tillstånd och i andra
fall räcker det med anmälan. Hur en fråga ska hanteras måste man undersöka för varje verksamhet.
Lovprövningar enligt PBL gäller rivningslov, marklov och bygglov för
till exempel tunnlar, bullerskärmar och byggnader på rastplats.

5.6.2

Avvikelse från arbetsplan

Inför utbyggnad av ett vägobjekt ska en arbetsplan upprättas med sådan
noggrannhet att den går att följa i sin helhet, utan att man behöver göra
annat än oväsentliga avvikelser.78 Vid utbyggnaden kan det uppkomma
omständigheter som motiverar avvikelser från vad som framgår av arbetsplanen och som ligger utanför tolkningsmånen. Exempel på omständigheter kan vara andra tekniska förutsättningar, nya behov som har
uppkommit eller produktionstekniska vinster. Vad kan accepteras och
hur ska man hantera en sådan avvikelse?
Grundläggande för bedömningen om vilka avvikelser (utformning,
markanspråk med mera) som kan göras, är hur enskilda och allmänna
intressen påverkas utifrån vad som har förutsatts i arbetsplanen. Denna
bedömning ska göras även när markanspråken minskar. Även om orsaken
till avvikelsen i sig saknar betydelse, är det en förutsättning att det inte
gick att förutse avvikelsen eller att den inte var förutsedd när arbetsplanen kom till.
Avvikelser i det enskilda projektet ska åtgärdas så snart de har uppmärksammats. Stöd för denna hantering finns i den digitala handboken
om formell vägplanering.79

78
79
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6	Redovisning
6.1	Vad ska en arbetsplan innehålla
I nedanstående tabell återges vilka handlingar som kan, bör, respektive
ska ingå i en arbetsplan.
Handling:

Krav:

Kommentar:

Framsida

Ska

Försättsblad

Bör

Innehållsförteckning

Ska

Beskrivning

Ska

För att ingå i fastställelsebeslutet

Länsstyrelsens godkännande av
MKB

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Miljökonsekvensbeskrivning

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Tekniska PM

Kan

Övriga dokument

Kan

Sammanställning av kostnader

Ska*

Som underlag till fastställelsebeslutet

Förteckning över sakägare

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Samrådsredogörelse

Ska*

Som underlag till fastställelsebeslutet

Dokumentation från
sakägarsammanträde

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Kommunala planer

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Ritningsförteckning

Bör

Ritningar:
Orienteringskarta

Ska

Som underlag till fastställelsebeslutet

Översiktsplan

Kan

Översiktsprofil

Kan

Planritning

Ska

För att ingå i fastställelsebeslutet

Profilritning

Ska**

För att ingå i fastställelsebeslutet

Typsektioner

Bör

Som underlag till fastställelsebeslutet

Tvärsektioner

Kan

Byggnadsverk

Kan

Avvattning

Kan

Geoteknik

Kan

Detaljritningar för speciella
väganordningar

Kan

Ytbehandlingsplaner

Kan

Illustrationer

Kan

Handlingar som kan,bör, respektive ska ingå i en arbetsplan. Vidare beskrivs handlingarnas status vid fastställelseprövning.
(*=Kan integreras i beskrivningen, **=Kan integreras på planritningen).

Om arbetsplanen är så omfattande att den inte ryms i en pärm bör den
delas upp så att allt material utom ritningarna redovisas i arbetsplanens
första pärm. Ritningarna kan i sin tur delas upp på flera pärmar. När flera
pärmar används ska detta framgå i innehållsförteckningen.
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6.2 Framsida, försättsblad och
innehållsförteckning
Framsida (och pärmrygg) är viktiga för att klarlägga vad det är för dokument som redovisas. En korrekt titel borgar för att betraktaren kan placera planen i sitt rätta geografiska, tidsmässiga och juridiska sammanhang.
Det är därför lämpligt att ange titeln på en arbetsplan efter principen
”Arbetsplan för väg …., /eventuell åtgärd på/ delen….,vid ....,…. kommun,…. län”. Tilläggstexten (undertitel) är ”Objektnummer /123456/ Upprättad den ….”. Dokumenttiteln följer med på alla handlingar som ingår
i arbetsplanen.
På framsidan bör det finnas en orienteringskarta som placerar vägen
i dess sammanhang.
Försättsbladet är till för att förtydliga objektdata och klarlägga dokumentdata för den som vill spåra dokumentets ursprung (titel, utgivare,
konsult, kontaktperson med mera).
Innehållsförteckningen ger en direkt orientering om vilka handlingar
arbetsplanen innehåller.

6.3 Beskrivning
Det huvudsakliga syftet med beskrivningen är att direkt och indirekt berörda sakägare, myndigheter, organisationer och övriga intressenter ska
få nödvändig information om planen. Eftersom mottagarkretsen är så
bred måste språket anpassas så att innehållet lätt kan förstås.
Beskrivningen ska redovisa de åtgärder som ingår i projektet och de
åtaganden som väghållaren ska göra (skyddsåtgärder med mera).
Förslag till utformning av beskrivningen bifogas, se bilaga 1.

6.4	Revidering efter utställelse
Revideringar eller kompletteringar av arbetsplanen efter granskning och
utställelse ska redovisas genom en särskild beskrivning som dateras och
undertecknas.80 Förslag till utformning av detta dokument bifogas, se bilaga 2.

6.5	Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
och länsstyrelsens godkännande av
	MKB
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska redovisas enligt lagstiftningen
och Vägverkets författningssamling, VVFS 2007:223, samt enligt Vägverkets handböcker för MKB.
I en arbetsplan som ställs ut ska det alltid finnas en MKB som länsstyrelsen har godkänt. Länsstyrelsens godkännande måste verifieras vid

80
Observera att fastighetsägare, rättighetsinnehavare med flera som berörs alltid
måste underrättas om en revideringen.
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en eventuell fastställelseprövning. Därför ska man ta med godkännandet
i den utställda arbetsplanen.
I arbetsplanens beskrivning ska det framgå vilka åtgärder i arbetsplanens MKB som ska genomföras och hur man tänker genomföra åtgärderna.

6.6 Tekniska PM
De tekniska PM som har legat till grund för arbetsplanen och som behövs
i det aktuella projektet samlas i arbetsplanen.
Om det är många och omfattande PM kan det vara bra att placera varje
PM separat. Detta bör i så fall framgå i innehållsförteckningen.

6.6.1	Geoteknisk PM
Geotekniken är en viktig del i ett vägprojekt. Den geotekniska undersökningen ska tillsammans med tidigare gjorda undersökningar vara så
omfattande att behov och omfattning av geotekniska åtgärder kan utredas. Alternativa lösningar ska studeras och en lösning föreslås. Undersökningar erfordras dessutom för klarläggande av omgivningspåverkan,
både under bygg- och driftskede. Undersökningarna ska också ge detaljerat underlag för bedömning av massornas fördelning på olika typer av
jord och berg för bedömning av vilka massor som hanteras inom projektet. Vid kostnadshöga åtgärder ska detaljeringsgraden vara hög.
Geoteknisk PM är en sammanfattning av geotekniska undersökningar,
tolkningar och förslag till åtgärder.

Exempel på delar i
Geoteknisk PM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planerade anläggningar
tillämpat regelverk eller
andra krav
geotekniska förutsättningar
eventuell omgivningspåverkan
grundläggning
förstärkningsåtgärder
förorenad mark
grundvattenskydd
kostnadsbedömning

6.6.2	Övriga tekniska PM
Nedanstående finns exempel där separata tekniska PM kan upprättas:
• mätningsteknik
• trafik
• trafikregleringar
• belysning
• byggnadsverk
• ledningar och avvattning
• väggeometri
• masshantering

6.7	Övriga dokument
Följande övriga dokument kan förekomma:
• riskanalys
• gestaltningsprogram
• barnkonsekvensanalys		

6.8 Sammanställning av kostnader
Arbetsplanen ska innehålla en sammanställning av kostnader och en
ekonomisk beräkning. Redovisningen ska innefatta anläggningskostnader inklusive projekteringskostnader för arbetsplan och bygghandling,
marklösenkostnader och arkeologi. Kostnader för produktionstöd ska
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också läggas till. Redovisningen görs normalt i en egen handling och ska
vara grundad på ett underlag som är så noggrant som möjligt i detta
skede.
Sammanställningen av kostnader kan även integreras i beskrivningen.

6.9 Sakägarförteckning
Arbetsplanen ska innehålla en komplett förteckning över samtliga berörda sakägare, övriga intressenter, myndigheter med flera. Frågan om vilka
som är att anse som sakägare behandlas i avsnitt 5.4.5 ”Sakägarkretsen”.
Det är mycket viktigt att alla som är sakägare, till exempel fastighetsägare och innehavare av rättigheter, tas upp i sakägarförteckningen.
Sakägarförteckningen upprättas i tre delar. Del 1 omfattar alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och rättigheter som
direkt berörs. Del 2 omfattar alla fastigheter, samfälligheter och rättigheter som på något sätt är indirekt berörda. Del 3 omfattar övriga som berörs, såsom kommunen (kommunstyrelsen), länsstyrelsen, övriga berörda
myndigheter, länstrafikbolag, samebyar, organisationer med flera.
Fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som redovisas i sakägarförteckningen ska finnas med på planritningen.
Berörda fastigheter med flera redovisas i projektets längdriktning (sektion). Uppgifter i förteckningen är sektion, fastighet (även samfälligheter
och gemensamhetsanläggningar), ägare, andel i fastighet, adress, markslag, arealredovisning och anmärkning.
Kolumnen för anmärkning är lämplig att använda för upplysningar om
till exempel enskild väg, bullerstörningar eller förändrade utfartsförhållanden. För del 2 redovisas under anmärkning hur fastigheter med flera
är berörda.
Förteckningen ska även innehålla berörda rättigheter och innehavare
av dessa (servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt med mera)
Förslag till utformning av sakägarförteckningen finns i bilaga 3.

6.9.1	Del 1, Direkt berörda

Del 1.
Direkt berörda
Fastigheter, samfälligheter
och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya
markanspråk. Rättigheter
som servitut, ledningsrätt,
nyttjanderätt med mera som
berörs av nya markanspråk.

Del 2.
Indirekt berörda
Fastigheter, samfälligheter,
gemensamhetsanläggningar
och rättigheter som berörs
på annat sätt än genom nya
markanspråk.
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I denna del ska man redovisa de sakägare som har fastigheter, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk
(även utrymme). Det handlar alltså om de sakägare som är direkt berörda
av vägrätt och som berörs av områden med tillfällig nyttjanderätt. I del
1 ska också de rättighetsinnehavare vars rättigheter direkt berörs av nya
markanspråk redovisas (innehavare av servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt med mera). Där ny mark tas i anspråk ska man för berörda också
ange en arealberäkning som visar hur mycket mark som tas i anspråk
med vägrätt (inskränkt vägrätt) och tillfällig nyttjanderätt. Arealuppgifterna, det vill säga hur stor yta markanspråken gäller på respektive fastighet och samfällighet, avrundas lämpligtvis uppåt till närmsta tiotal.
Likaså ska det framgå vilken typ av mark som intrånget omfattar. Det ska
även finnas en koppling till den längdmätning (sektion) som används i arbetsplanen. Redovisningen ska ske i projektets längdriktning, där berörd
sektion anges för samtliga berörda.

6.9.2	Del 2, Indirekt berörda
I denna del ska man redovisa de sakägare som har fastigheter, samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar som indirekt berörs av vägförslaget på annat sätt än genom nya markanspråk. Det kan till exempel

handla om åtgärder inom befintligt vägområde, åtgärder som angränsar
till planområdet, indragning av väg från allmänt underhåll, anslutningar
till vägen (som förändras eller stängs), immissioner (buller, föroreningar,
vibrationer med mera) och parallell- och ägovägar. För samtliga berörda
ska det anges på vilket sätt de anses vara indirekt berörda. Vidare ska det
finnas en koppling till den längdmätning (sektion) som används i arbetsplanen. Redovisningen ska ske i projektets längdriktning där berörd sektion anges för samtliga berörda. I del 2 ska man också redovisa de rättighetsinnehavare vars rättigheter berörs indirekt (innehavare av servitut,
ledningsrätt, nyttjanderätt med mera). Om många sakägare är berörda av
indragning av allmän väg kan dessa lämpligtvis redovisas samlat.

6.9.3	Del 3, Övriga intressenter
I denna del ska man redovisa övriga intressenter, som kommuner, länsstyrelser, övriga berörda myndigheter, lokala organ och sammanslutningar, länstrafikbolag med flera som berörs av vägförslaget. Med myndigheter menas statliga verk, institutioner och myndigheter. Lokala organ och
sammanslutningar avser framförallt ideella organisationer med miljöoch kulturintresse, men även med samhällsintresse. Även samebyar ska
ingå här och om riksintresse för rennäringen berörs ska även Sametinget
vara med.

Del 3.
Övriga intressenter
Kommun (kommunstyrelsen), länsstyrelse, övriga
berörda myndigheter, lokala
organ och sammanslutningar, samebyar med flera.

6.10 Samrådsredogörelse
Resultatet av samrådet i arbetsplaneskedet ska redovisas i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen ska sedan ingå i arbetsplanen. Det är
lämpligt att låta samrådsredogörelsen vara en fristående handling som
läggs tillsammans med övrig dokumentation av samråden. (till exempel
inkomna samrådsyttranden). Samrådsredogörelsen kan även integreras i
beskrivningen.
Samrådsredogörelsen ska redovisas hur samråd har genomförts och
vilka synpunkter som har framförts och hur de behandlats. Redogörelsen
kan kompletteras med en samlad bedömning. Med ”hur samrådet har genomförts” avses samrådstid, samrådsparter och samrådsform samt väghållningsmyndighetens ställningstaganden. När det gäller synpunkterna
är det viktigast att ange om arbetsplanens omfattning och utformning på
något väsentligt sätt strider mot de synpunkter som har framförts. Tyngdpunkten bör alltså ligga på de synpunkter som inte har tillgodosetts.
Det ska finnas dokumentation från sakägarsammanträdet. Sammanträdet bör dokumenteras i ett protokoll. Dokumentationen kan vara en
bilaga till samrådsredogörelsen.

6.11 Kommunala planer
Huvudregeln är att utdrag från översiktsplanen ska finnas med i arbetsplanen. Utdraget ska omfatta de delar som berör arbetsplanen (vägar, berört område samt plankarta). I många fall räcker det med en bra kopia av
plankartan med tillhörande teckenförklaring. Om flera detaljplaner eller
områdesbestämmelser berörs kan det vara lämpligt med en översiktlig
karta med som visar gränser för detaljplaner och områdesbestämmelser
(en planöversikt). Det är en fördel om plangränserna kan läggas in på
planritningen.
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För de detaljplaner81 eller områdesbestämmelser som berörs82 är huvudregeln att en plankarta med tillhörande bestämmelser och relevanta beskrivningar ska bifogas underlaget. Om en ny detaljplan ska tas fram eller en befintlig ändras ska det finnas en verifikation från kommunen som
visar att detta arbete har påbörjats alternativt ska påbörjas, till exempel
ett protokoll från ett kommunstyrelsemöte.
Om det är fråga om en mindre avvikelse från en detaljplan eller en
områdesbestämmelse är det ytterst viktigt att styrka tolkningen att det
är en mindre avvikelse. Det bör styrkas med ett yttrande (intyg) från berörd kommun. (Vid fastställelseprövningen avgörs frågan om mindre avvikelse oavsett kommunens tolkning.)
Det är ytterst viktigt att mindre avvikelser omnämns även i arbetsplanens beskrivning.

6.12	Ritningsförteckning
I arbetsplanen bör det ingå en ritningsförteckning som anger samtliga
ritningars beteckning eller nummer, benämning, ritningsdatum och eventuellt revideringsdatum.

6.13	Ritningar
I arbetsplanen ska åtminstone de ritningar ingå som visar vägens funktion i vägnätet och vägens plan och profil, det vill säga plan- och profilritningar.
Text och ritningar i arbetsplanen ska komplettera varandra. Ritningar
ska vara lättlästa och informativa. De ska beskriva projektörens intentioner utan risk för misstolkningar. Därför är det viktigt att inte belasta
ritningar med mer uppgifter än vad som krävs. Tänk också på att undvika
svåra facktermer och förkortningar.

6.13.1	Orienteringskarta
Använd om möjligt befintliga kartblad, normalt i skala 1:50 000. Skala
1:100 000 är tänkbar om det finns en översiktsplan (se avsnitt 6.13.2). På
framsidan visas lämpligen en orienteringskarta i stor skala, till exempel
1:100 000, där det övergripande vägnätet framgår.
Kartan ska helst vara i A4-format, men för särskilt långsträckta objekt
kan A3-format vara lämpligare.
Markera objektet med avvikande färg eller dylikt. Markera kringliggande vägar och gator och förse dem med vägnummer. Rita in de förändringar i kartunderlaget som är väsentliga för objektet, även indragningar
samt kommunalt väghållningsområde, om det förekommer ett sådant.
Kartan ska vara så omfattande att man utan svårighet kan förstå var objektet ligger i förhållande till omgivningen.
Skala och skalstock ska framgå samt varifrån kartunderlaget hämtats.
Kom ihåg att med detaljplan likställs de gamla planformerna stadsplan och byggnadsplan
82
Med ”berörs” avses att arbetsplaneområdet minst gränsar till den kommunala
planens område
81
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6.13.2	Översiktsplan
På översiktsplanen (normalt i skala 1:10 000 till 1:20 000) illustreras hela
objektet och förses med längdmått. Markera broar särskilt och ange om
de går över eller under vägen.
Ange namn på närbelägna orter, stadsdelar, vägar och gator, framförallt om de omnämns i textdelar i arbetsplanen. Ritningen kompletteras
med norrpil och skalstock.

6.13.3 Speciella översiktskartor
Ibland kan det behövas en speciell sorts redovisning på en eller flera
översiktskartor. Dessa kan exempelvis omfatta:
• kollektivtrafik med linjesträckningar, hållplatslägen, separata
busskörfält med mera
• gång- och cykelvägnät
• det allmänna vägnätet (statlig eller kommunal väghållare) och det
enskilda vägnätet. Förslag till förändringar ska redovisas tydligt.
• kommunala väghållningsområden.

6.13.4 Planritning
Planritningarna ska ha en skala som inte är mindre än 1:2000. I tätort,
eller i andra fall där tydligare ritningar krävs, kan det vara lämpligt med
skala 1:1000 eller ännu större skala om det behövs.
Planritningens huvudsyfte är att redovisa vilken mark som får tas i
anspråk och den planerade vägens läge i planen. Eftersom planritningen
får rättsverkan är kraven extra höga på att denna handling är korrekt och
lättläst.
Planritningen ska inte i onödan belastas med detaljer som inte har någon rättslig betydelse. Det är då mycket viktigt att det klart framgår vad
som endast är illustrationer.
Grunden för planritningen är en projekteringskarta (grundkarta) med
fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar, vägar, byggnader, vattendrag,
ägoslagsgränser och andra detaljer, nivåkurvor med mera. Kartan ska
vara aktuell och daterad; det är särskilt viktigt att fastighetsredovisningen är aktuell. Fastigheter som redovisas i sakägarförteckningen ska
finnas med på planritningen, liksom projekteringskartans teckenförklaring. Även gränser för detaljplaner och områdesbestämmelser redovisas
på planritningen liksom gränser för eventuellt kommunalt väghållningsområde.
Förslag till ritningsbeteckningar finns i teckenförklaring, se bilaga 5.

Följande redovisas
på planritningen:
•

vägområde för allmän
väg med vägrätt (befintligt och nytt vägområde
ska framgå)

•

inskränkt vägrätt inom
vägområdet

•

område med tillfällig
nyttjanderätt – ange
vad marken för tillfällig
nyttjanderätt ska användas till

•

skyddsåtgärder
(bullerskydd med mera)

•

väganordningar

•

koordinatsystem

•

ledningar

6.13.5	Översiktsprofil
På ritningen redovisas marknivå, bergnivå, profil- och plandata, anslutande vägar och gator samt byggnadsverk.
Välj längdskala enligt översiktskartan. Höjdskalan sätts förslagsvis
till 10 eller 20 delar av längdskalan.

6.13.6 Profilritning
Ritningen redovisas normalt med längskala 1:2 000 och höjdskala 1:100.
Vid mycket kuperad terräng kan man välja höjdskala 1:200. I tätorter kan
man välja längdskalan 1:1 000, om planritningen redovisas i denna skala.
I vissa fall kan profilritningen ersättas med en höjdsatt planritning (till
exempel cirkulationsplatser och trafikplatser). I så fall ska uppgifter om
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På profilritningen
redovisas:
•

•

•

•

•

•

•

•

befintliga markförhållanden – marknivå och
bergnivå
profillinje med tangentpunkter för konstruerande geometriska
element markerade med
tvärstreck med höjdoch längdangivelse
trummor och korsande
ledningar med dimensionsangivelse
byggnadsverk i form av
broar, påldäck, stödmurar med mera
geotekniska förstärkningsåtgärder, till
exempel – kalk- eller cementpelarstabilisering,
urgrävning, tryckbankar,
överlast med mera
skyddsåtgärder till exempel i form av bullervall, plank, räcken eller
viltstängsel
massuppgifter schakt,
fyll, urgrävning, vegetationsavtäckning med
mera
anslutande och korsande enskilda och
allmänna vägar

På ritningens nedre
del anges i texteller sifferform
uppgifter om:
•

•
•

•

föreslagna profilgeometriska element – lutning
och radie, profilhöjder
med en decimals noggrannhet – var 50:e eller
var 100:e meter
längdmätning
föreslagna plangeometriska element samt
tvärfall och skevningsövergångar
markslag och jordarter.

72 • handbok arbetsplan

vägens föreslagna höjdläge redovisas med +höjd, med en decimeters noggrannhet, i den omfattning som krävs. Eftersom profilritningen får rättsverkan måste denna handling vara korrekt och lättläst.
På profilritningen anges använt höjdsystem. Profilritningen bör innehålla en teckenförklaring.

6.13.7 Typsektioner
Redovisa vägbanans sektionsindelning med bredduppgifter på körfält,
vägrenar, mitt- och sidoremsor, säkerhetszon, räcken, slänter och diken
med lutningsangivelser. Illustrera eventuella miljöåtgärder som till exempel bullerskyddsvallar, bullerskyddsplank och planteringar. Markera
gränsen för vägområdet. Vägområdet ska inkludera eventuell kantremsa
och även redovisa säkerhetszonen.

6.13.8 Tvärsektioner
Tvärsektioner redovisas i kritiska avsnitt (trånga sektioner) som förtydligande information.
Närheten till bebyggelse eller speciella terrängavsnitt belyses mycket
informativt med en tvärsektion. Tvärsektionen ska vara bunden till längdmätningen. På en ritning redovisas marknivå och eventuell bergnivå samt
fastighetsgränser, husfasader med sockelhöjd och andra konstruktioner,
stödmurar, staket och dylikt.
Illustrera vägens utformning med slänter och räcken. Redovisa dessutom eventuell miljöanpassning eller åtgärder som till exempel speciell
släntutformning, planteringar, bullerskyddsvallar eller plank och viltstängsel. Ritningen upprättas i skala 1:100 - 1:200.
Gränserna för vägområdet redovisas på tvärsektionerna.

6.13.9 Byggnadsverk
På ritningar redovisas konstruktionens funktion. För broar redovisas en
förslagsskiss. På skissen redovisas spännvidder, fri brobredd, fri höjd
med mera. Typ av grundläggning illustreras.
Förslagsskisser ska innehålla en enkel planlösning med föreslagna
broar, elevation och sektion där huvudmåtten anges. Ritningsskalan kan
variera mellan 1:100 och 1:500.
Enkla broar kan redovisas enbart med en vy kompletterad med en enkel beskrivning i ett tekniskt PM.
Övriga konstruktioner, betongtunnlar, tråg, större stödmurar med mera
redovisas på likartat sätt.

6.13.10 Ledningar
En separat ledningsplan upprättas om det inte går att visa avvattningen
tillräckligt tydligt på planritningen.
På ritningar illustreras vattnets flödesriktningar med pilar i föreslagna terrassdräneringar, diken och trummor. Dessutom redovisas befintliga
huvudledningar till exempel vatten, dagvatten och spillvatten. Redovisa
förslag till omläggningar av befintliga huvudledningar. Redovisa även
förslag till eventuellt nya huvudledningar med dimension samt lägen för
eventuella pumpstationer för avvattning av vägområdet. Markera föreslaget recipientområde och eventuellt infiltrationsområde.

Ledningsprofiler och ritningar för specialbrunnar, pumpstationer med
mera redovisas normalt inte i arbetsplanen.
El-, tele- och optoledningar redovisas.

6.13.11 Geoteknik
Ofta behövs mer redovisning av geoteknik utöver en geoteknisk PM. Det
kan röra sig om geotekniska ritningar och annat geotekniskt material.
Det gäller till exempel i de fall de geologiska/geotekniska förhållandena påverkar linjesträckningen, inneburit större förstärkningsåtgärder,
påverkat vägområdet eller vägens anläggningskostnad.
Redovisning sker då i plan och profil. På planritning geo redovisas geotekniska förhållanden, torv- och lerområden med djup till fast botten,
fastmarksområden med markerade berginventeringar.
Erforderliga skydd för grundvatten redovisas på planritning och eventuell detaljritning.
På profilritning geo redovisas marknivå, jordlagerföljd, fastmarknivå
och bergnivå. Föreslagna förstärkningsåtgärder illustreras. Lagerföljderna kan förtydligas med olika raster.

6.13.12 Detaljritningar för speciella väganordningar
Om större vägordningar ingår som en del i objektet, till exempel rastplatser, trafikplatser och trafikkontrollplatser, kan en detaljritning bifogas.
Ritningsskala 1:500 - 1:1 000.

6.13.13 Ytbehandlingsplaner
Om speciella ytbehandlings- och planteringsarbeten ingår i objektet kan
särskilda ritningar med förslag till åtgärder upprättas. Ritningarna kan
omfatta:
• situationsplan
• markplaneringsplan
• planterings- och utrustningsplan
• illustrationer.

6.13.14 Illustrationer
Illustrationer görs för att förklara vägens och byggnadsverksläge och utformning, vilket ingrepp det medför och vilka åtgärder som vidtagits. Det
kan vara i form av en planritning kombinerad med profil, men oftare som
en illustrerad tvärsektion eller som en perspektivritning, VR-modeller
med mera. Man kan redovisa detaljer i vägutformningen som kantstenar,
räcken, belysning, dikes- och släntutformning, planteringar och bullerskyddande vallar eller plank.

6.14	Digital redovisning
Anslutningspunkter i plan- och höjd ska vara etablerade och anslutna till
stomnät med känt samband.
Markmodell, bergmodell och anläggningsmodell ska redovisas.
Redovisning av anläggningsmodellen bör i större projekt vara uppbyggd så att den i nästa skede kan användas för utsättning, maskinstyrning, mängdreglering samt kontroll och uppföljning.
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6.15	Mindre projekt
I mindre projekt och förstärkningsprojekt vill man ofta veta vilka krav
som finns på arbetsplanens omfattning för att få en enkel och smidig
process. Detta gäller främst arbetsplaner där marken är tänkt att tas i
anspråk genom avtal om vägrätt med stöd av en upprättad arbetsplan för
vilken man inte avser att begära fastställelse.
En arbetsplan måste följa väglagens krav på samråd, miljökonsekvensbeskrivning med mera. Processen är densamma som för arbetsplaner som
avses att fastställelseprövas. Mot bakgrund av att det är mindre projekt
behöver samråden och de enskilda dokumenten inte bli så omfattande
som vid större projekt.
Fastställelse måste ske om projektet ska antas medföra en betydande
miljöpåverkan, omfattar indragning av väg från allmänt underhåll eller
om det vid samråd och eventuell utställelse kommer kritik mot arbetsplanen.
Utformningen av arbetsplanen ska göras på ett sådant sätt att den
även, vid behov, kan fastställas.
I Vägverkets publikation 2008:15, ”Förstärkningsåtgärder”, beskrivs
genomförandet av förstärkningsprojekt med förslag till redovisning i förstudie och arbetsplan.
Arbetsplan
För att en upprättad arbetsplan ska anses vara tillräcklig med hänsyn till
gällande väglagstiftning och krav på MKB enligt miljöbalken måste den
innehålla minst följande delar:
•

beskrivning

•

MKB inklusive länsstyrelsens godkännande

•

kostnadssammanställning

•

sakägarförteckning

•

samrådsredogörelse

•

redovisning av markanspråk (planritning)

•

redovisning av vägnivå (profilritning)

beskrivning

Beskrivningen ska redovisa förutsättningarna och beskriva vägprojektet.
Här ska framgå hur vägen kommer att utformas, vilka delar som kommer att vara väganordningar och vilka skyddsåtgärder som ska vidtas i
projektet. Det är enkelt att konstatera om några delar inte är aktuella, till
exempel att inga detaljplaner berörs. Innehållet i beskrivningen måste
anpassas till arten och omfattningen av projektet. Redovisningen i beskrivningen anpassas utifrån det exempel som finns i bilaga 1.
Miljökonsekvensbeskrivning

MKB:n måste också anpassas efter projektets art och omfattning. Den
ska innehålla det som är relevant för projektet. Den ska också visa vilka
intressen som berörs och inte berörs utifrån de krav som lagstiftningen
ställer. För mindre projekt är det framför allt projektets påverkan, effekt
och konsekvenser på olika intressen och anpassningar i vägens närhet
som är viktiga att redovisa. Det är även viktigt att behandla hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler, relevanta nationella miljökvalitetsmål och
miljökvalitetsnormer tillgodoses. I MKB:n behandlar man de intressen
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som projektet berör, samtidigt som man konstaterar vilka intressen som
inte berörs. I handbok ”Förstärkningsåtgärder” redovisas vad en MKB i
ett förstärkningsprojekt bör innehålla. Vad gäller MKB utformning finns
ledning även i ”Handbok för miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn”.
Kostnadssammanställning

En kostnadssammanställning ska redovisa de beräknade kostnaderna
för att genomföra projektet. Här ska även redovisas i vilken prisnivå (år)
beräknade kostnader anges. Kostnadssammanställningen kan också redovisas i beskrivningen.
Sakägarförteckning

Förteckningen utformas på det sätt som anges i avsnitt 6.9. Redovisa
ägare till berörda fastigheter, rättighetsinnehavare, förvaltare av samfälligheter med flera samt övriga intressenter (berörd kommun och länsstyrelse tas alltid upp här).
I förteckningen ska det framgå vilket tillkommande markbehov som
finns och vilken typ av mark som berörs. Sakägarförteckningen bestyrks
av en behörig person enligt mätningskungörelsen.
Samrådsredogörelse

Samråden i arbetsplanen ska dokumenteras i en samrådsredogörelse.
Redovisning av markanspråk (Planritning)

Tillkommande markbehov ska tydligt redovisas. Därför måste såväl befintligt vägområde (hävdat eller via tidigare upprättad arbetsplan) som
nytt vägområde redovisas och rymma alla de väganordningar som ska
ingå i projektet. Markbehovet redovisas på en planritning i skala 1:2000.
I projekt där markbehovet är begränsat kan en ritning i skala 1:1000 eller
1:500 vara lämpligare. Det som är viktigt är att markanspråken redovisas
tydligt och att redovisningen anpassas till det aktuella projektet.
I förstärkningsprojekt i befintlig sträckning kan ett alternativ till en
planritning vara en karta som kompletteras med en tabell som sektionsindelat visar markanspråken. Kartan ska redovisa det befintliga vägområdet, som måste definieras, och hur det nya vägområdet förhåller sig
till det befintliga. Man måste kunna relatera tillkommande markanspråk
utifrån det befintliga vägområdet. På kartan kan man göra förstoringar
för vissa avsnitt om det krävs. Enbart en tabell över intrång på berörda
fastigheter räcker inte. Kartan ska i övrigt innehålla nödvändig information som redovisning av fastighetsgränser, fastighetsbeteckningar och
relevant grundkarteinformation med mera.
REDOVISNING AV VÄGNIVÅ (PROFILRITNING)

En profilritning behövs när projektet medför förändringar av vägnivån.
Ett alternativ, när mindre justeringar av vägnivån görs, kan i vissa fall
vara att höjdsätta planritningen så att man kan se skillnad mellan ny
vägnivå och den befintliga vägnivån. Om vägens profil justeras på samma
sätt längs hela sträckan eller på olika längre delsträckor kan detta i stället redovisas i beskrivningen där det ska framgå hur vägnivån förändras
i förhållande till vägens befintliga nivå.
Det viktigaste är att de som är berörda av vägprojektet förstår hur vägnivån kommer att förändras.
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Hänvisningar
Följande dokument finns tillgängliga på Vägverkets hemsida, vv.se.
Enklaste sättet att hitta dokumenten är att använda hemsidans sökfunktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Väglagen – ett planeringsverktyg, ISSN:1401-9612
En väg blir till, dokumentbeteckning 88210
Vägen och markägaren, dokumentbeteckning 89079
Vad händer vid ett vägbygge, dokumentbeteckning 89124
Förstärkningsåtgärder, VV publikation 2008:15
Handbok Förstudie, VV publikation 2002:46
Handbok Vägutredning, VV publikation 2005:64
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn sammanfattande, VV publikation 2002:40
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 1 regler
och bestämmelser, VV publikation 2008:24
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 2 metodik, VV publikation 2002:42
Handbok Miljökonsekvensbeskrivning inom vägsektorn del 3 analys
och bedömning, VV publikation 2002:43
Gestaltningsprogram för vägar, dokumentbeteckning 2005:74
Gestaltningsprogram: en vägledning, dokumentbeteckning 2004:41
Fördjupningsdokument Miljö Landskap, dokumentbeteckning
2007:49
Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen, VV publikation 2002:72
Åtgärder i transportsystemet, VV publikation 2007:68
Barnkonsekvensanalyser försök och erfarenheter, VV publikation
2004:200
Barnen och vägplaneringen en kunskapsöversikt, VV publikation
2005:27
Vägledning för barnkonsekvensanalys i vägplaneringen, VV publikation 2005:37
Skolan medverkar i barnkonsekvensanalyser genom studier i närsamhället, VV publikation 2006:11
Jämställdhet i planering och projektering av väg, VV publikation
2006:131
Råd för gestaltningsprogram och gestaltningsarbete i olika skeden,
VV publikation 2009:161

Formell vägplanering är inget separat dokument men kan läsas på
Vägverkets hemsida, vv.se
•

Formell vägplanering
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Begreppslista
Anläggning av väg

Med anläggning av väg avses byggande av väg i helt ny
sträckning. Anläggning av väg regleras i väglagen.

Anläggningskostnad

Kostnaden för en väganläggning består av anläggningskostnader
inklusive projekteringskostnader, marklösenkostnader och
arkeologi samt kostnader för produktionstöd.

Anläggningsmodell

Med anläggningsmodell avses en modell (digital) som i 3 D,
och för vissa specificerade objekt i 2 D, beskriver projekterad
konstruktion eller anläggning, dess överyta, linjer samt
underliggande lagerytor av till exempel terrass, schaktbotten,
bärlager etc.

Anslutningsprodukter

Mätpunkter ingående i anslutningsnät är främst avsedda
som utgångspunkter för vidare förtätning. Stomnät i plan och
höjd ska enligt mätningskungörelsen anslutas till rikets nät.
Anslutningspunkter ska ansluta till stomnät med känt samband.

Artskyddsförordningen

Förordning meddelad med stöd av miljöbalken. Förordningen
reglerar fridlysning och fredning samt kommersiella aktiviteter med
djur och växter.

Biotop

Ett område som bebos av vissa växt- och djurarter och som utgör
deras livsmiljö.

Bygghandling

Handling med de tekniska uppgifter som krävs för för utbyggnad
av en väg.

Detaljplan

Fysisk plan med rättsverkan som regleras enligt plan- och
bygglagen (PBL). Genom detaljplanen görs en avvägning mellan
allmänna och enskilda intressen samt mellan olika enskilda
intressen.

Drift

Den fortlöpande verksamhet som krävs för att gata/väg ska
fungera för trafik, t.ex. renhållning, underhåll, reparationer och
andra åtgärder.

Enskild väg

Väg som inte är allmän väg eller gata. Ofta analogt med väg
som hålles av vägförening/samfällighet. Kan också vara väg
som hör till och hålles av enskild fastighet (privat väg). Enskild
väg kan också vara väg som enligt anläggningslagen är en
gemensamhetsanläggning.
Väg där enskilda ansvarar för drift och underhåll.

Enskilt huvudmannaskap

Enskilt huvudmannaskap inom detaljplan innebär att bl.a.
fastighetsägarna inom planområdet har ansvar för drift- och
underhåll av allmän platsmark.

EVA-kalkyl

Samhällsekonomisk kalkyl som beräknar nyttan av att bygga en
väg i förhållanden till kostnaden.

Fastställelse

Arbetsplan för byggande av allmän väg ska om så behövs prövas
av Vägverket utifrån såväl allmänna som enskilda intressen.
Förutsättningarna för byggande av allmän väg finns redovisade
i 10-20a §§ väglagen. Vägverket fastställer arbetsplan. Beslutet
kan överklagas till regeringen.
Fastställd arbetsplan, som vunnit laga kraft, tillsammans med att
vägens sträckning tydligt märkts ut och att vägarbete påbörjats,
ger vägrätt, d. v. s. rätt att mot ersättning nyttja den mark som
behövs för vägen och även i övrigt i fastighetsägarens ställe
bestämma över markens användning.

Fyrstegsprincipen

Metod för analys av åtgärder i transportsystemet.

Fysisk planering

Planering av hur mark- och vattenområden ska användas för
olika verksamheter (bostäder, infrastruktur, friluftsliv, industri,
naturområden m. m.)
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Förfrågningsunderlag

En handling innehållande bl. a. ritningar, mängdförteckningar och
administrativa föreskrifter (AF) som erfordras för att upphandla och
styra en vägentreprenad.

Förstudie

Ett inledande steg i vägplaneringen som beskriver förhållanden i
ett vägprojekt och där förutsättningar lyfts fram. Resultatet är ett
förstudiedokument. Efter samråd med berörda parter beslutas om
nästa steg i processen.

Gata

Gata ingår i mark som enligt detaljplan är allmän plats. Se även
Väg.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning bildas enligt anläggningslagen
genom en lantmäteriförrättning för att reglera ansvaret för t.ex.
en väg som används av flera fastigheter. Varje fastighet får ett
andelstal som ligger till grund för fördelningen av bl. a. kostnader
för vägens drift och underhåll.

Gestaltningsprogram

Ett gestaltningsprogram är ett dokument där riktlinjer för den
estetiska utformningen av ett vägprojekt formuleras och redovisas
på ett samlat sätt. Programarbetet löper parallellt och integrerat
med skedena i planerings- och projekteringsprocessen.

Indragning

Väg som inte längre behöver ingå i det allmänna vägnätet kan
genom särskilt beslut av Vägverket dras in från allmänt underhåll.

Kantremsa

Mark intill vägbanan eller annan därinvid belägen väganordning
som är avsedd till kantremsa. Den får vara väganordning endast
till en bredd av högst 2 meter.

Kommunalt huvudmannaskap

Kommunen ansvarar för allmän platsmark inom detaljplan. (Jmfr
enskilt huvudmannaskap).

Korridor

Ett område inom vilket en framtida vägåtgärd med
anläggningsdelar, samt nya allmänna anslutnings- och
parallellvägar med delar kan inrymmas. Korridorens bredd beror
på hur osäkert det är var vägen kommer att placeras. Korridoren
tas fram i vägutredningen.

Kungörelse

Offentligt meddelande.

Kungörelsedelgivning

Används för att delge handling, beslut etc. när delgivning inte kan
ske på annat sätt till exempel till delägare i samfällighet som inte
kan nås genom underrättelse med brev.

Laga kraft

När ett beslut blir giltigt efter att besvärstiden gått ut eller
överprövats.

Lagrum

Specifikt avsnitt i lagstiftningen.

Markmodell

Modell (digital) i 3 D som beskriver höjden av den översta ytan
av marken inklusive ”berg i dagen” samt bottenytan i sjöar och
vattendrag. Modell kan vara framställd exempelvis från terrester
fältmätning, laserskanning, fotogrammetisk mätning eller annat
underlagsmaterial enligt SIS-TS 21144:2007 tabell 6.

MB

Miljöbalken.

Miljökonsekvens

Med miljökonsekvens avses miljöeffekternas följder för ett intresse.
Redovisning av miljökonsekvenser baseras på en värderande
bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning, MKB

Ett lagstadgat dokument särskilt avsett att utgöra
beslutsunderlag och vars innehåll är grundat på en process
där verksamhetsutövaren inhämtar, utvecklar, förmedlar och
tillvaratar kunskap om hur verksamheten eller åtgärden inverkar på
människors hälsa och miljön, i den mening begreppet används i 1
kap 1 § miljöbalken.
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Nationell väghållningsplan

Plan som anger prioriteringen av väginvesteringar på det nationella
stamvägnätet samt drift och underhåll på hela det statliga
vägnätet.
Den nationella väghållningsplanen, NPVS, upprättas av Vägverket
och fastställs av regeringen. Planen innehåller investeringar i
nationella stamvägar, bärighetsåtgärder, drift- och underhåll av
hela det statliga vägnätet, samt smärre aktiviteter som härrör sig
till sektorsuppgifter och myndighetsutövning. Det senare fastställs
dock inte av regeringen.

Nyttjanderätt

Fysisk eller juridisk person som har en tidsbegränsad rättighet att
nyttja annans egendom för t.ex. jordbruk eller vattenförsörjning.

Ombyggnad av väg

Med ombyggnad av väg avses förändringsåtgärder längs befintlig
sträckning som ändrar vägens funktion, genom t. ex. plan- eller
profiljusteringar eller förändrad sektionstyp utan att den får en ny
sträckning. Åtgärderna ska alltid ha kontakt med det befintliga
vägområdet. Vägområde som inte längre behövs för den
ombyggda vägen ska dras in från allmänt underhåll. Ombyggnad
av väg regleras enligt väglagen.

Omläggning av väg

Omläggning av väg är när en väg förändras så att den får en
ny sträckning och ett markområde mellan nytt och befintligt
vägområde uppstår t.ex. genom kurvrätning. Vägområde som inte
längre behövs för den ombyggda vägen dras in. Omläggning av
väg regleras enligt väglagen.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelserna regleras enligt plan- och
bygglagstiftningen (PBL) och får endast upprättas för områden
som inte omfattas av detaljplan. Områdesbestämmelserna kan
med bindande verkan säkerställa att syftet med översiktsplanen
uppnås inom ett begränsat område. Mark- och vattenanvändning,
bebyggelsemiljön egenskaper samt tillståndspliktens omfattning
kan regleras genom områdesbestämmelser. Till skillnad mot
detaljplan ger områdesbestämmelser ingen byggrätt.

PBL

Plan- och bygglagen. PBL innehåller bestämmelser om
planläggning av mark och vatten och om byggande.

Prognosår

Det år som prognoser för trafik och effekter avser.

Projektering

Projektering (eller detaljprojektering) av väg innebär en detaljerad
fysisk placering och utformning av väg med tillhörande delar.
Projekteringen leder fram till en rumslig, funktionell och juridisk
beskrivning i arbetsplan och/eller bygghandling.

Remiss

Ett skriftligt samråd.

Riksintresse

Angiven klassificering av intressen enligt miljöbalken. Riksintresset
redovisas av statliga sektorsmyndigheter och kommunen
redovisar i den antagna översiktsplanen hur den avser att
tillgodose intresset.

Rättighetsinnehavare

Innehavare av rättighet som t.ex. servitut, ledningsrätt,
nyttjanderätt.

Samfällighet

Mark, vatten eller anläggning som hör till flera fastigheter
gemensamt.

Samhällsekonomisk kalkyl

Beräkning av kostnader och nytta för samhället beträffande
genomförandet av ett vägprojekt. Kostnader för investering, drift
och underhåll, ställs mot effekter och nytta.

Samråd

De muntliga och skriftliga kontakter som sker med myndigheter,
sakägare och allmänhet.

Samrådsredogörelse

Redogörelse för vilka samrådskontakter som tagits och vilka
synpunkter som framförts.
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Samverkansorgan

Organ inom ett län som övergripande samordnar och driver bl. a.
transportfrågor.

Servitut

Rätt för en viss fastighet att i något hänseende nyttja annan
fastighet. Rätten kan t ex avse utfart, enskild ledning, tillgång till
brunn eller liknande.

Säkerhetszon

Område utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana etc
som ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga
föremål.

Teknisk utredning

En utredning, i nivå med en vägutredning eller enklare, som görs
inför projekteringsskedet för att utreda möjligheter för lämpligaste
utformningen av vägen.

Tillåtlighetsprövning

Regeringens obligatoriska prövning gäller infrastrukturprojekt
som riskerar att skada människors hälsa, medföra stor
omgivningspåverkan eller stora ingrepp i miljön och tar i anspråk
värdefulla naturresurser. För vägar gäller byggande av motorvägar
och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra körfält
och en stäckning av minst 10 km. Regeringen har utöver detta
förbehållsrätt att även pröva verksamheter som inte omfattas av
ovanstående krav på prövning.

Trafikbehov

Behov av tillgänglighet mellan olika punkter för olika
trafikantgrupper.

Trafikekonomi

Restidskostnad, fordonskostnad, godskostnad, komfort och
olyckskostnad.

Trafikslag

Vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfartstrafik, luftfartstrafik.

Trafikteknisk standard

Den trafiktekniska standardens komponenter är referenshastighet
och separeringsgrad. Sekundära komponenter vilka även
utgör definition av begreppet vägstandard, är bl. a. typsektion,
korsningsavstånd, korsningstyp och linjeföring.

Tvärsektion

Ett mot vägen vinkelrätt tvärsnitt som redovisar vägytans
disponering, sidoområdesutformning, vägutrustning samt skyddsoch gestaltningsåtgärder tillsammans med befintliga förhållanden.
Tvärsektionens läge anges med hjälp av vägens längdmätning
eller annan väldefinierad punkt.

Typsektion

Redovisar vägtypens generella utseende avseende vägytans
disponering och sidoområdesutformning. (Ett mot vägen vinkelrätt
tvärsnitt).

Utredningsområde

Geografiskt avgränsat område inom vilket korridorer för alternativ
till nya vägåtgärder lokaliseras.

Utrymme

Fastighet eller del av fastighet som i sin helhet är avgränsad både
horisontellt och vertikalt. Benämns också 3-D-fastighet respektive
3-D-utrymme. Normalt innehåller utrymmet en anläggning (tunnel,
bro, etc.) Utrymmet kan ligga på, under eller över marknivån.

Utställelse

Lagreglerat skede när den upprättade arbetsplanen hålls
tillgänglig för allmänhetens granskning och synpunkter.

VR-modell

”Virtual Reality”. Tredimensionell model i dator av landskap, projekt
e.d. normalt baserad på ortofoton och markmodell. Kan vara
kompletterad med projekterad anläggning (Anläggningsmodell).

Väg

Väg är en för trafik iordningställd del av vägområde. Till väg hör
vägbana och övriga väganordningar. Väganordning är det som
stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och
som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits
av denna, är väganordning. Se även Gata.

Väganordning

Väganordning är det som stadigvarande behövs för vägens
bestånd, drift eller brukande och som kommit till stånd genom
väghållarens försorg eller övertagits av denna, t. ex. vägtrumma,
diken, räcken, vägmärken m.m.
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Väghållare

Enligt väglagen är staten genom Vägverket väghållare för statliga
allmänna vägar.
En kommun kan vara väghållare för allmänna vägar inom det
kommunala väghållningsområdet.
Enskild väghållare. Se enskild väg.

Väghållning

Byggande och drift av väg.

Väghållningsmyndighet

Den myndighet som är väghållare för en väg.
Väghållningsmyndighet är, då staten är väghållare, den till
Vägverket hörande regionala förvaltning som regeringen
bestämmer och, då en kommun är väghållare den kommunala
nämnd som kommunfullmäktige utser därtill.

Väghållningsområde

Av regeringen utpekat område där kommunen är väghållare för
vissa allmänna vägar.

Vägobjekt

Ett vägavsnitt som pekas ut i ekonomisk plan och som har
identifierats för upprustning eller annan åtgärd för att det ska svara
mot trafikanters eller berördas behov. Till vägobjektet finns bl. a.
grov tidsplan och kostnadsprognos för investeringen.

Vägområde

Vägområdet utgörs av den mark eller det utrymme som tagits i
anspråk för väganordning.

Vägplanering

Vägplanering omfattar förstudie och vägutredning.

Vägprojekt

Ett vägprojekt är ett projekt som realiserar ett planlagt vägobjekt.

Vägprojektering

Den del av ett vägprojekt där vägens utformning beskrivs och
de tekniska uppgifterna specificeras. Indelas i arbetsplan och
bygghandling.

Vägstandard

De lösningar som har valts för att uppfylla en trafikteknisk
standard. Vägstandard utgörs av bl. a. typsektion,
korsningsavstånd, korsningstyp och linjeföring.

Vägutredning

Syftar till att finna lämpligaste vägsträckning (lokalisering) och
trafikteknisk standard för en vägåtgärd som på bästa sätt
tillgodoser de olika krav som ställs på den framtida vägens
funktion.

Vägåtgärd

En åtgärd på väg- eller gatunätet för motorfordon, cyklar,
gående. Även en åtgärd för att minska påverkan av trafiken på
omgivningen till exempel uppsättning av bullerskydd räknas hit.

Översiktsplan

En obligatorisk plan enligt plan- och bygglagen som behandlar
mark och vattenanvändningen samt bebyggelseutvecklingen för
kommunens hela yta. Översiktsplanen har inte någon rättsverkan.
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1

Sammanfattning

Beskrivningen till arbetsplanen bör inledas med en sammanfattning, som inte
omfattar mer än en sida. Formulera sammanfattningen så att den går att förstå
utan fackkunskaper.
Sammanfattningen bör översiktligt beskriva syftet med arbetsplanen, de
huvudsakliga motiven för byggandet samt omfattningen (standard med mera),
vägförslagets viktigaste konsekvenser och kostnad för projektet.
I sammanfattningen får endast tas med sådant som finns i beskrivningen.
Det är lämpligt att återge något kort från varje kapitel: bakgrund (kort om
förutsättningarna, när förstudien genomfördes, beslut om betydande
miljöpåverkan, när eventuell vägutredning och tillåtlighetsprövning
genomfördes, arbetsplanens MKB godkändes, syfte och mål, vägförslaget (kort
om standard, längd med mera samt skyddsåtgärder), förändringar av allmän
väg (förekommer eller ej), konsekvenser av den föreslagna vägen (de viktigaste
konsekvenserna samt eventuell kommunal planering som sker parallellt),
kostnader och finansiering (kostnad, prisnivå, finansieringsform), markåtkomst
(fastställelseprövning eller vägrätt genom avtal), vägområdets omfattning och
samrådsredogörelse.

2

Bakgrund och motiv

Kapitlet ska beskriva den brist eller det behov som föranlett att den föreslagna
åtgärden har valts. Förslaget ska alltså inte beskrivas här utan enbart nuvarande
förhållanden.
2.1

FÖRUTSÄTTNINGAR

Om vägförslaget är av mindre omfattning kan innehållet i avsnitt 2.1.1–2.1.5
slås ihop och läggas direkt under denna rubrik.
2.1.1

Allmänt

Beskriv nuvarande väg och ange dess funktion för att klargöra vad det är för
typ av väg (nationell, regional eller lokal väg). Förhållandet till tätorter
beskrivs med terminologin förbifart, genomfart, infart och så vidare. Beskriv
även vägstandarden (vägbanebredd med mera), kollektivkörfält, gång- och
cykelvägar och deras nättillhörighet, trafikrestriktioner med mera. Beskriv
övergripande det enskilda vägnätets struktur.
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2.1.2

Trafikförhållanden

Beskriv trafikbelastningen på nuvarande väg. Redovisa belastningsuppgifter
och trafikströmmarnas fördelning i vägskäl och knutpunkter med hjälp av en
figur.
Ange omfattningen av kollektivtrafik, långsamgående trafik och oskyddad
trafik (funktionshindrade, barn och andra). Beskriv omfattningen av
konfliktpunkter (anslutande enskilda vägar, infarter till fastigheter med
beaktande av markanvändningen, busshållplatser, parkeringsytor med mera).
Figur till förenklat vägsystem.
2.1.3

Olycksstatistik

Beskriv nuvarande olycksfrekvens med olyckstyper. Jämför mot
referensvärden för den aktuella vägtypen.
Figur karta över olyckor.
2.1.4

Bebyggelse och markanvändning

Beskriv nuvarande bebyggelse och markanvändning. Ange även planerad
bebyggelse. Ange andra anläggningar av betydelse (till exempel jord- och
luftledningar för VA, el eller tele) som ligger inom planområdet.
2.1.5

Miljö- och kulturförhållanden

Beskriv översiktligt nuvarande förhållanden utan att för den skull återge allt
som beskrivs i MKB:n. Ange Natura 2000-områden, riksintressen,
naturreservat, biotopskydd, fornlämningar etc. Hänvisa gärna i övrigt till
avsnitt 6 ”Konsekvenser av vägförslaget” och till bilagd MKB.
2.1.6

Kommunala planer

Räkna upp samtliga gällande översiktsplaner (även fördjupade översiktsplaner)
och detaljplaner och områdesbestämmelser som vägförslaget berör. Med
detaljplaner avses alla planer som genom övergångsbestämmelser räknas som
sådana. Planens korrekta namn samt datum för antagande eller
fastställelsedatum och datum för laga kraft ska anges. Vem som är huvudman
för berörda detaljplaner eller områdesbestämmelser ska anges särskilt.
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Plan (ev. nr. & benämning): Upprättad/ Antagen/
reviderad:

fastställd/

Anmärkning

Arbetsplanens

(huvudman

beröringspunkter:

laga kraft: etc.):

Tabell. Kommunala planer
Det är viktigt att beskrivningen klarlägger i vilken omfattning arbetsplanen
berörs av detaljplaner eller områdesbestämmelser. Använd gärna formuleringar
som: ”Arbetsplanen ligger delvis inom detaljplanelagt område” eller
”Arbetsplanen ligger helt inom detaljplanelagt område”.
Om arbetsplanen innebär mindre avvikelser från detaljplan eller
områdesbestämmelse ska detta omnämnas. Det ska framgå att kommunen
bedömer (har medgivit) att det är en mindre avvikelse. Dokumentation att så är
fallet ska bifogas. Det kan vara lämpligt med en hänvisning till utdrag från
kommunala planer (och eventuella dokument från kommunen som styrker
”mindre avvikelse”).
Förändringar i de kommunala planerna föranledda av vägförslaget behandlas i
avsnitt 2.2.4.
2.1.7

Ekonomiska förutsättningar

Ange tydligt planerad finansieringsform. Om projektet är upptaget i
Vägverkets ekonomiska långtidsplaner (nationell plan eller regional plan) eller
planeras få annan finansieringsform ska detta anges. Ange då även när
byggandet är planerat att påbörjas.
2.2

TIDIGARE OCH PÅGÅENDE UTREDNINGAR OCH BESLUT

De utredningar och beslut som föregått arbetsplanen ska redovisas. Förutom
förstudie och vägutredning kan det vara regionala och kommunala planer som
behandlat vägfrågan. Det är viktigt att kortfattat redovisa att det har
förekommit en analys av andra alternativ (nollalternativ, nollplusalternativ och
så vidare). Det ska framgå hur man genom tidigare utredningar kommit fram
till valt vägförslag. Återge även hur arbetet med fyrstegsprincipen bedrivits.
Det kan det vara lämpligt att göra flera underrubriker för att underlätta läsandet
(till exempel 2.2.1 Förstudie, 2.2.2 Vägutredning, 2.2.3 Arbetsplan, 2.2.4
Kommunala planer). Här nedan följer förslag på underrubriker och textförslag.
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2.2.1

Förstudie

Redovisa samråd, länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, kortfattat
de olika alternativen och väghållningsmyndighetens val beslut om fortsatt
arbete.
Följande förslag till formulering kan användas i många objekt:
”Förstudien inleddes med ett samråd under /början/mitten/slutet/ av år ….
Samråd och utredning resulterade i ett förslag som upprättades den …. Med
denna som grund beslutade länsstyrelsen den ….att verksamheten /inte/ ska
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vägverket Region …. tog därefter
beslut om fortsatt arbete.”
2.2.2

Vägutredning

Redovisa samråd, länsstyrelsens godkännande av MKB, kortfattad redovisning
av alternativ, väghållningsmyndighetens beslut om fortsatt arbete samt
resultatet av eventuell tillåtlighetsprövning.
Om vägutredning genomförts kan följande formulering vara lämplig:
”Efter förstudien genomfördes en vägutredning. Denna inleddes med ett
samråd /med utökad krets/ under /början/mitten/slutet/ av år …. Samrådet
resulterade i att en MKB upprättades den …..Länsstyrelsen godkände denna
den …. Därefter upprättades en vägutredning den ….. Vägutredningen innehöll
följande alternativ: /kort uppräkning/:
Vägutredningen med MKB har varit utställd under tiden …. - …. Efter
utställelse tog Vägverket Region… ställning till objektets fortsatta inriktning,
som innebär att gå vidare med alternativ /benämning/.”
Om en tillåtlighetsprövning har genomförts kan man redogöra för detta på
följande sätt:
”Efter genomförd vägutredning har regeringen tillåtlighetsprövat
verksamheten. Regeringen har i sitt tillåtlighetsbeslut angivit att ”….”.
2.2.3

Arbetsplan

Redovisa kortfattat vilka olika lösningar som har studerats under
arbetsplanearbetet.
Här följer ett förslag till formulering som kan användas i de flesta objekten:
”Arbetsplanen har upprättats efter samråd (se vidare kapitel 11
Samråd/Samrådsredogörelse). Efter samrådet upprättades MKB, som
godkändes av länsstyrelsen den ….”
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2.2.4

Kommunala planer

Redovisa pågående kommunal planering som hänger samman med
vägförslaget. Det kan vara detaljplaner som ska upphävas eller ändras eller nya
planer som har tagits fram tillsammans med arbetsplanen.

3

Syfte, mål och avgränsning

3.1

ARBETSPLANENS SYFTE

Syftet med arbetsplanen som sådan beskrivs. Följande formulering ska
användas i alla objekt:
”Syftet med arbetsplanen är att:
-

ge väghållaren tillstånd att bygga vägen,

-

ge möjlighet till markåtkomst med vägrätt

-

reglera väghållningsansvaret, det vill säga fastslå vilka delar i
projektet som ska utgöra allmän väg och väganordning.”

Om Vägverket är väghållare och arbetsplanen berör en detaljplan med
kommunalt huvudmannaskap kan följande formulering användas ”Kommunen
ska tillhandahålla den mark eller det utrymme som måste tas i anspråk som
nytt vägområde för statlig allmän väg inom detaljplan med kommunalt
huvudmannaskap.”
3.2

PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL

Syfte och mål för projektet redovisas. Redogörelsen ska vara kortfattad och
utgå från projektets direktiv.
3.3

REFERENSSTANDARD

Redovisa antagna ingångsvärden.
Här följer en formulering som kan användas:
”Vägförslagets referenshastigheter är /hastighet/ km/tim. Trafikprognosen för
vägförslaget (se nedan 4.2) anger den dimensionerande trafikmängden till
/ÅDT/ (årsmedeldygnstrafik). Utifrån detta har vägtypen /vägtyp/ valts”.
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4

Vägförslaget

4.1

ARBETSPLANENS OMFATTNING

Beskriv arbetsplanens omfattning i stort med hänvisning till en översiktskarta.
Ange viktigare vägar. Omfattar arbetsplanen flera olika vägar kan det
underlätta om vägnummer, sträckor, användning, längder med mera i en tabell.
Illustrera även vägar och gator som inte ska vara väganordning (enskild väg
eller kommunal gata). Dessa vägar och gator ingår inte i fastställelsebeslutet.
Beskriv vägens start- och målpunkt samt sträckningen mellan dessa punkter
med traktnamn och karakteristiska landmärken. Redovisa särskilt trafikplatser
och andra korsningar och andra större anordningar såsom rastplatser och
informationsplatser.
Referera till de ritningar som ingår i arbetsplanen.
Beteckning Sträcka

Längd

Vägbanans

Slit-

bredd

lager

Väg 666

Astad-Bestad

1500 m

7m

Belagd

Väg S1

Väg 666 km 1/100 –

300 m

3m

Grus

Debyn
Väg K1

E-vägen

Anmärkning

Enskild väg,
illustration

150 m

6m

Belagt

Kommunal gata

Tabell. Arbetsplanens omfattning. Delar med kursiv text ingår inte i
arbetsplanen.
4.2

TRAFIK

Redovisa prognosen för trafiken 20 år efter öppningsåret. Detta redovisas i en
figur med ett förenklat vägsystem med belastningsuppgifter och uppgifter om
trafikströmmarnas fördelning i vägskäl och knutpunkter. Beskriv
förutsättningar som prognoserna är baserade på och redogör för osäkerheter.
Figur till förenklat vägsystem.
4.3

TYPSEKTIONER

Kommentera och motivera den valda utformningen: körfälts- och
vägrensbredder, skiljeremsor, sidområden, kantremsor, säkerhetszoner,
gångbanor, gång- och cykelbanor med mera. Motivera eventuella avvikelser
från gällande regelverk.
Dimensioneringsgrunderna kan variera med hänsyn till om
väghållningsansvaret är statligt eller kommunalt. Om arbetsplanen omfattar
flera olika vägar kan det underlätta med en tabell över vägnummer, sträckor,
typsektioner etc. för de vägar som ingår i projektet (se exemplet nedan).
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Illustrera gärna med typsektioner.
Beteckning

Sträcka

Referens-

Kör-

Mitt-

Väg-

Sido-

hastighet

bana

remsa

renar

område

Tabell. Typsektioner
Figur till förenklad typsektionsritning .(Ett alternativ till tabellen).
4.4

PLAN- OCH PROFILSTANDARD

Motivera den valda geometriska standarden. Beskriv plan- och profilgeometri
med angivande av minsta kurvradie och största lutningar etc. Motivera
eventuella avvikelser från gällande regelverk. Om arbetsplanen omfattar flera
olika vägar kan det underlätta med en tabell (se exemplet nedan).
Beteckning

Sträcka/användning

Minsta

Minsta

Största

horisontal konkav-

Minsta

konvexa

lutning

-radie

vertikal-

längdled

radie

radie
(m)

(m)

(m)

(%)

Tabell. Väggeometri
4.5

KORSNINGAR OCH ANSLUTNINGAR

Beskriv de korsningar (i plan och planskilda) och anslutningar som finns på
sträckan samt val av typ, standard och principutformning för dessa. Illustrera
den föreslagna utformningen av enskilda vägar. Illustrera även principerna för
att lösa enskilda fastigheters utfartsbehov och övriga kommunikationsbehov
(ägovägar, koportar med mera). Se även 4.13.1.
Motivera eventuella avvikelser från gällande regelverk.
Ange hur frågor om enskilda anslutningar med mera kommer att handläggas i
fortsättningen.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

Följande formulering kan användas för att beskriva hur vi man hanterar
stängningar av anslutningar:
”Stängning av anslutningar är förslag som formellt inte ingår i arbetsplanen.
Beslut om stängning måste tas av väghållningsmyndigheten
(Vägverket_Region….) i särskild ordning.”
Beteckning

Sektion

Typ

Anmärkning

Tabell. Korsningar/anslutningar
4.6

GEOLOGI OCH GEOTEKNIK

Beskriv sammanfattningsvis de geologiska och geotekniska förhållandena samt
motiv för föreslagna förstärkningsåtgärder. Ange hur åtgärderna påverkar
vägområdet. Hänvisa till tekniska PM om sådana finns med i arbetsplanen.
4.7

HYDROLOGI OCH HYDROTEKNIK

Beskriv sammanfattningsvis de hydrologiska och hydrotekniska förhållandena
samt motivera förslagen till terrassdränering och ytvattenavledning (öppna och
täckta diken).
Ange till vilken recipient vattnet leds. Ange om det finns föroreningar av markoch vattenområden. Sedimentationsdammar, fördröjningsmagasin med mera
redovisas särskilt. Belys problem med grundvatten, brunnar med mera.
Redovisa hur grundvattennivåer påverkas och dess konsekvenser. Tänk på
kopplingen till avsnittet om skadeförebyggande åtgärder.
4.8

KOLLEKTIVTRAFIK

Beskriv anordningar och åtgärder för kollektivtrafiken. Beskriv föreslagna
busshållplatser: hållplatstyp, placering och utformning, separata
kollektivkörfält, bussvägar och andra bussprioriteringsåtgärder. Ange särskilt
på vilket sätt hänsyn har tagits till möjligheterna att resa för personer med
funktionsnedsättning.
Redovisa tydligt om någon anordning inte ska vara väganordning (till exempel
busskurar). Ange i så fall vem som ska vara ansvarig för anordningen.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

4.9

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Beskriv anordningar och åtgärder för gång- och cykeltrafiken. Beskriv
placering och utformning av föreslagna gång- och cykelbanor och andra
föreslagna åtgärder för gång- och cykeltrafiken. Ange särskilt på vilket sätt
hänsyn har tagits till behoven hos barn och personer med funktionsnedsättning.
Redovisa tydligt om någon anordning inte ska vara väganordning (till exempel
gång- och cykelvägar som ingår i det kommunala gång- och cykelnätet). Ange
i så fall vem som ska vara ansvarig för anordningen.
Ange om det är aktuellt med inskränkt drift, till exempel att snöröjning inte
kommer att utföras.
4.10

BROAR OCH ANDRA BYGGNADSVERK

Redovisa broar och andra byggnadsverk (tunnlar, stödmurar, platsgjutna
trummor, servicebyggnader, pumphus med mera) som måste nyanläggas eller
byggas om.
För broar ska uppgifter lämnas om läge, typ, bredd och höjd, längd med mera.
Ange även typ av grundläggning. För andra konstruktioner än broar redovisas
motsvarande uppgifter.
Redovisa tydligt om någon bro eller annat byggnadsverk inte ska vara
väganordning (till exempel broar som ingår i enskilda vägar). Ange i så fall
vem som ska vara ansvarig för anordningen.
Grundläggningen av broar redovisas i Tekniskt PM geoteknik bro och detaljer
redovisas i Tekniskt PM bro. Hänvisa i övrigt till PM Byggnadsverk om flera
konstruktioner ingår i projektet.
Beteckning

Läge

Brotyp

Bredd

Fri höjd

Brolängd

Antal
spann

Tabell. Nya och befintliga broar
4.11

SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Vid arbetet med skadeförebyggande åtgärder är det av stor vikt med ett nära
samarbete mellan olika teknikområden.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

Redovisa alla typer av skadeförebyggande åtgärder som ska utföras. Här ska
förslag från MKB:n tas in som åtaganden. Det är viktigt att åtaganden anges
tydligt eftersom man är skyldig att utföra dessa om planen vinner laga kraft.
Redovisa tydligt om någon anordning inte ska vara väganordning. Ange i så
fall vem som ska vara ansvarig för anordningen.
Gör en särskild sammanställning över valda åtgärder i arbetsplanens MKB,
som skapar överskådlighet och leder till en säker överföring av åtgärder mellan
MKB via arbetsplanen till bygghandlingen. Sammanställningen kan inarbetas i
beskrivningen eller läggas som bilaga till beskrivningen.
Nedan ges exempel på tänkbara rubriker. Välj de som är aktuella.
4.11.1 Barriäreffekter
Redovisa skadeförebyggande åtgärder mot barriäreffekter, till exempel
passager för boende längs vägen.
4.11.2 Buller
Redovisa åtgärder mot buller. Ange om vägprojektet anses vara nybyggnad,
väsentlig ombyggnad eller befintlig miljö. I MKB:n redovisas de bullerstörda
byggnaderna eller fastigheterna (bullernivåer före vägbygget och bullernivåer
efter vägbygget) med förslag till åtgärder (bullernivåer efter vägbygget med
åtgärd). Redovisa vilka åtgärder som valts från MKB:s samt motiven till detta
val (ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt). Ange tydliga motiv om det inte
går att uppnå samtliga riktvärden vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad
eller inomhusriktvärden vid befintlig miljö. Stöd för bedömningen finns i
publikation 2001:88 ”Bullerskyddsåtgärder - allmänna råd för Vägverket”. För
bullerskydd i form av vall eller plank anges höjden på bullerskydden på
planritningen.
4.11.3 Luftföroreningar
Redovisa skadeförebyggande åtgärder mot luftföroreningar.
4.11.4 Vibrationer
Redovisa skadeförebyggande åtgärder mot vibrationer.
4.11.5 Naturmiljö
Redovisa skadeförebyggande åtgärder för naturmiljön.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

4.11.6 Ekologiska samband
Redovisa skadeförebyggande åtgärder till exempel viltpassager och
grodtunnlar.
4.11.7 Kulturmiljö
Redovisa skadeförebyggande åtgärder till exempel stenmurar och gärdesgårdar.
4.11.8 Landskap
Redovisa skadeförebyggande åtgärder till exempel geometriska
utformningsprinciper för inpassning av vägen i landskapet.
4.11.9 Friluftsliv
Redovisa skadeförebyggande åtgärder till exempel omläggning av strövstigar
och leder.
4.11.10 Mark- och vattenföroreningar
Redovisa skadeförebyggande åtgärder mot föroreningar av mark och vatten till
exempel fördröjningsmagasin, skyddsdammar och skydd av brunnar.
4.11.11 Skyddsåtgärder under byggnadstiden
I de fall speciella miljöskyddsåtgärder erfordras under byggnadstiden beskrivs
dessa med hänvisning till MKB. Här ska även framgå vilka åtgärder som ska
utredas vidare i byggskedet för att tillgodose förväntade krav på projektets
miljöanpassning. I samband med att bygghandlingen upprättas ska man
utarbeta ett detaljerat program för uppföljning av miljöskyddsåtgärder och
miljöeffekter.
Sammanfattning av följande ska finnas: hushållning med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt samt hushållning med material, råvaror (masshantering)
och energi. Riksintressen och regionala konsekvenser ska anges särskilt.
4.12

ÖVRIGA VÄGANORDNINGAR

Samtliga övriga väganordningar beskrivs med relevant detaljeringsnivå.
Nedan ges exempel på tänkbara rubriker.
4.12.1 Beläggning
Text
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

4.12.2 Belysning
Text
4.12.3 Driftvändplatser
Text
4.12.4 Parkerings- och uppställningsytor
Text
4.12.5 Rastplatser
Text
4.12.6 Räcken
Text
4.12.7 Skyltar och signaler
Text
4.12.8 Vägmarkering
Text
4.13

ANDRA ÅTGÄRDER OCH ANORDNINGAR

Här redovisas de andra åtgärder, anordningar och kompletterande vägprodukter
som inte ingår i arbetsplanen som väganordning. Det kan vara kommunala
åtaganden som inte har redovisats tidigare i beskrivningen eller förtydliganden
som behöver göras.
De tre rubrikerna nedan är sådana som kan finnas.
4.13.1 Enskilda anslutnings- och parallellvägar
Redovisa enskilda anslutnings- och parallellvägar som förändras eller byggs
nya med anledning av vägförslaget. Klarlägg att dessa vägar inte utgör
väganordningar samt hur ansvarsfrågan kommer att lösas. Har vägarna inte
räknats upp i avsnitt 4.1 är det lämpligt att göra det i en tabell här. Se även
avsnitt 4.1 och 4.5.
Hur vägarna ska inrättas kan beskrivas ungefär så här:
” Förrättning enligt anläggningslagen kommer att begäras för att få rätt att
/anlägga/förändra vägen/vägarna/. För nya vägar kan formuleringen vara ”Vid
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

förrättningen kommer även frågan om den framtida förvaltningen att tas upp
till prövning.”
Beteckning
Väg E1

Sträcka
Väg 666 km 1/100 –

Längd
300 m

Vägbanans

Slit-

bredd

lager

3,5 m

Grus

Anmärkning
Enskild väg

Debyn

Tabell. Enskilda anslutnings- och parallellvägar
4.13.2 Jord- och luftledningar
Här beskrivs översiktligt de flyttningar och kompletteringar av jord- och
luftledningar (VA, el eller tele) som vägförslaget medför. Klarlägg vem som är
ansvarig för åtgärden.
4.13.3 Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder kan vara aktuella i vissa fall enligt miljöbalken eller vid dispens
från bestämmelse till exempel enligt artskyddsförordningen. Kompensationsåtgärder är
således sällan förekommande. Exempel på kompensationsåtgärder är anläggande av
våtmark.
Redovisa eventuella kompensationsåtgärder som genomförs med anledning av
vägförslaget. Ange skälen till dessa åtgärder.

5

Väghållningsansvar för allmänna vägar

5.1

FÖRÄNDRING AV VÄGHÅLLNINGSOMRÅDE

Redovisa vem som är väghållare för allmänna vägar inom det aktuella
planområdet. Om kommunen är väghållare på en angränsande vägdel är det
viktigt att ange det. Om det är fråga om förändring av indelningen av det
kommunala väghållningsområdet är det viktigt att noggrant återge den
gränsförändring som föreslås. Redovisningen kan göras med en karta som
infogas i beskrivningen. Gränsen för väghållningsområde anges lämpligen på
planritningen.
Figur. Redovisning av berört kommunalt väghållningsområde.
Följande formulering kan användas när enbart Vägverket är allmän väghållare:
”Inom det aktuella området är enbart Vägverket väghållare för det allmänna
vägnätet.”
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

Följande formulering kan användas när Vägverket och kommunen är allmän
väghållare. Det kommunala väghållningsområdet bör ändras:
”Inom det aktuella området är Vägverket och …._kommun väghållare för det
allmänna statliga vägnätet. Vägförslaget medför att det kommunala
väghållningsområdet bör ändras. Nuvarande kommunala väghållningsområde
och förslaget till ändring återges i figur.”
5.2

FÖRÄNDRING AV ALLMÄN VÄG

Om väg eller delar av vägområdet ska dras in från allmänt underhåll är det
viktigt att noggrant ange vilken del som avses (med ortsnamn eller
längdmätning eller båda). Ange även om någon kommun eller enskild
förväntas överta väghållningsansvaret eller om vägområdet ska återställas till
angränsande markslag. Om vägen ska bli enskild med enskild huvudman, bör
information lämnas om väghållaren kommer att begära och bekosta en
förrättning enligt anläggningslagen.
Glöm inte redovisa eventuella förändringar på andra hållet: det vill säga
enskilda vägar som ska ombildas till allmänna. Ange även motiven till
förändringen av allmän väg till enskild väg och vice versa. Referera till den
eller de ritningar som återger förändringen.
Följande formulering kan användas när indragning föreslås vid omläggning:
”Vägförslaget innebär att den del av väg /vägnummer/ som inte sammanfaller
med vägens nya sträckning (sektion km 1/234-5/678) dras in från allmänt
underhåll. Sträckan som avses återges på /ritning / ritningsbeteckning/. Den
indragna vägen ska rivas upp och marken ska återställas till den tidigare
markanvändningen på en sträcka om /längd/ meter. Resterande delar ska
ombildas till enskild väg. Väghållaren kommer att begära och bekosta en
förrättning enligt anläggningslagen för inrättande av förvaltning av den nya
enskilda vägen.”

6

Konsekvenser av vägförslaget

Kapitlet är inriktat på att återge konsekvenserna (kedjan påverkan – effekt –
konsekvens) av den föreslagna vägen. Det är fråga om att beskriva skillnaden
mellan nutid (före åtgärden) och framtid (efter åtgärden).
6.1

TRAFIKTEKNISKA KONSEKVENSER

Under den här rubriken ska man redovisa en bedömning av
trafikkonsekvenserna.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

Om arbetsplanen inte ska fastställas kan innehållet i avsnitt 6.1.1–6.1.5 återges
direkt under huvudrubriken. I dessa fall gäller att man antingen inte använder
några underrubriker eller använder samtliga underrubriker.
6.1.1

Trafikmängder

Redovisa beräknade trafikmängder på olika delavsnitt på såväl den föreslagna
sträckan som på berörda delar av angränsande vägavsnitt, lämpligen på karta
med textkommentar.
6.1.2

Framkomlighet

Redovisa beräknad framkomlighet och restid på hela sträckan och vid behov på
olika delavsnitt på såväl den föreslagna sträckan som berörda delar av
angränsande vägavsnitt.
6.1.3

Trafiksäkerhet

Beskriv föreslagen trafiksäkerhetsstandard i termer av hastighetsstandard med
hänsyn till siktlängder, omkörningsmöjlighet med mera. Uppge eventuella
besvärliga avsnitt med olycksrisker. Beräkna olyckstal för vägalternativet.
Ange vilka effekter man beräknar att uppnå för kollektivtrafik, gång- och
cykeltrafik och på befintlig väg.
6.1.4

Trafikekonomi och komfort

Beskriv vägförslagets konsekvenser för trafikanternas fordonskostnader och
väghållarens kostnader för drift och underhåll av vägen.
Redovisa den samhällsekonomiska kalkylen.
Beskriv trafikkomfort och körkontinuitet enligt förslaget, till exempel antal
delsträckor med olika hastighet och ändringar av antalet korsningar och
utfarter. Redovisningen kan göras på karta och i text.
6.1.5

Trafikantupplevelser och trafikservice

Beskriv trafikantens upplevelser vid resa på den föreslagna vägen. Detta kan
redovisas med en allmän beskrivning och på en karta där man redovisar
delsträckor med omväxlande omgivningar eller linjeföring, utblickar,
karaktärsfulla passager, landmärken med mera. Redovisa planerad
trafikantservice i form av rastplatser och andra anordningar.
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Arbetsplan. Väg …., från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen …,.vid …, ort
Objektnr…,. Upprättad den…
Beskrivning
Ev. filnamn

6.2

MILJÖKONSEKVENSER

Redovisningen ska ge en sammanfattning av MKB:n så att det framgår hur
miljöbalkens allmänna hänsynsregler och bestämmelser om
miljökvalitetsnormer tillgodoses.
Om arbetsplanen inte ska fastställas kan innehållet i avsnitten 6.2.1–6.2.4
återges direkt under denna huvudrubrik. I dessa fall gäller att man antingen inte
använder några underrubriker eller använder samtliga underrubriker.
6.2.1

Hälsa och säkerhet

Sammanfatta påverkan av buller, luftföroreningar, barriäreffekter och
vibrationer samt möjligheter till rekreation, trygghet och livskvalitet.
6.2.2

Natur- och kulturmiljö

Sammanfatta direkta och indirekta konsekvenser på naturmiljö, ekologiska
samband, kulturmiljö, landskapet, friluftsliv, mark- och vattenföroreningar,
klimat, övriga miljöaspekter, påverkan under byggtiden. Konsekvenserna för
Natura 2000-områden och riksintressen ska belysas särskilt noga.
6.2.3

Hushållning med naturresurser

Sammanfatta följande: hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i
övrigt samt hushållning med material, råvaror (masshantering) och energi.
Riksintressen och regionala konsekvenser ska anges särskilt.
6.3

KONSEKVENSER FÖR PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING

Sammanfatta vilka konsekvenser vägförslaget ger för pågående
markanvändning. Det kan vara arronderingsskador, totalt intrång och särskilt
drabbade (till exempel inlösen av bostadsfastigheter).
6.4

PÅVERKAN UNDER BYGGNADSTIDEN

Hur påverkar byggnadsarbetena omgivningen under byggnadstiden (buller,
luftföroreningar, vibrationer, påverkan på vattendrag med mera)? Beskriv
omfattningen av denna påverkan.

7

Markåtkomst

7.1

FASTSTÄLLELSEPRÖVNING

Beskriv förfarandet med utställelse och fastställelse. Nedan följer förslag till
formulering när arbetsplanen ska ställas ut och fastställas:
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Objektnr…,. Upprättad den…
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”Denna arbetsplan kommer att ställas ut och genomgå fastställelseprövning.
Under utställelsetiden kan berörda sakägare och övriga lämna synpunkter på
planen. De synpunkter som kommer in sammanställs och kommenteras i ett
utlåtande som upprättas när utställelsetiden är slut.
De inkomna synpunkterna kan föranleda att väghållningsmyndigheten
reviderar arbetsplanen. De sakägare som berörs av revideringen kommer då
att kontaktas och får ta del av ändringen. Är revideringen omfattande kan ny
utställelse behöva göras.
Arbetsplanen och utlåtandet översänds till länsstyrelsen som yttrar sig över
arbetsplanen. Därefter begärs fastställelse av arbetsplanen.
De som har lämnat synpunkter på arbetsplanen ges möjlighet att ta del av de
handlingar som har tillkommit efter utställelsetiden, bland annat utlåtandet.
Efter denna så kallade ”kommunikation” kan beslut tas att fastställa
arbetsplanen, om den kan godtas och uppfyller de krav som finns i
lagstiftningen.
Om beslut att fastställa arbetsplanen tas kommer beslutet att kungöras.
Beslutet kan överklagas till regeringen. Arbetsplanen vinner laga kraft om
ingen överklagar fastställelsebeslutet inom tiden för överklagande.
Om beslutet överklagas prövas överklagandet av regeringen.
Hur arbetsplaner ska ställas ut och fastställas regleras i 17-18 §§ väglagen
och 30-36 §§ vägkungörelsen.”
Om arbetsplanens handläggning sker på annat sätt med stöd av väglagen får
rubrik och text anpassas till detta förfarande.
7.1.1

Fastställelsebeslutets omfattning

Följande text ska alltid användas:
”Fastställelsebeslutet omfattar det som redovisas i arbetsplanens beskrivning
och på plan- och profilritningarna samt de villkor som tas upp i beslutet.
För arbetsplaner som inte fastställelseprövas gäller motsvarande med den
skillnaden att det inte finns något beslut. Istället får dessa arbetsplaner
rättsverkan genom de avtal om vägrätt som upprättas med berörda
fastighetsägare och rättighetsinnehavare”
7.1.2

Rättsverkningar av fastställelsebeslutet

Följande text bör användas:
”Fastställelsebeslut som vinner laga kraft ger följande rättsverkningar:
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-

Väghållaren får tillstånd att bygga allmän väg i enlighet med
fastställelsebeslutet och de villkor som anges i beslutet.

-

Väghållaren får rätt att ta mark eller annat utrymme i anspråk med
vägrätt. /Om behov av tillfällig nyttjanderätt redovisats i arbetsplanen
anges Väghållaren erhåller också en tidsbegränsad nyttjanderätt
(tillfällig nyttjanderätt) till mark eller utrymme i samband med
byggandet av vägen för t.ex. tillfälliga upplagsplatser./ För den mark
eller utrymme som tas i anspråk erhåller berörda fastighetsägare
ersättning.

-

Vad som utgör allmän väg och väganordning läggs fast.

7.2

VÄGOMRÅDE FÖR ALLMÄN VÄG

Redovisa det nuvarande och framtida vägområdet för allmän väg. Motivera
särskilt förslagen om kantremsor. De väganordningar som föreslås ska anges i
kapitel 4. Ange hur stor areal som vägområdet för allmän väg omfattar.
Visa omfattningen på ianspråktagen mark fördelat på olika markslag i en tabell.
Följande förslag till formulering bör användas:
”Vägområdet för allmän väg i arbetsplanen omfattar förutom själva vägen
utrymme för de väganordningar som redovisas i kapitel 4. Dessutom ingår i
vägområdet en kantremsa på båda sidor om …… meter i skog och ….. meter
på jordbruksmark. Kantremsan behövs för att………… /motivera/. På
planritningarna framgår befintligt och nytt vägområde. Det är det
tillkommande vägområdet som är angivet i sakägarförteckningens
arealberäkning, det vill säga det som ligger utanför det befintliga vägområdet
för allmän väg.
Tillkommande vägområdet för allmän väg enligt denna arbetsplan omfattar ca
…. m²/ha.”
Observera att kantremsan måste motiveras i det enskilda projektet. Om det ska
finnas en säkerhetszon kan kantremsa som regel inte komma i fråga.
7.2.1

Vägområde för allmän väg med vägrätt

Beskriv väghållarens rättighet sedan den fastställda arbetsplanen vunnit laga
kraft. Förklara vad vägrätt innebär.
Följande förslag till formulering bör användas oavsett om planen ska fastställas
eller ej:
”Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar i anspråk mark eller annat
utrymme för väg med stöd av en upprättad, och när det behövs fastställd,
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arbetsplan. Vägrätten ger väghållaren rätt att nyttja mark eller annat utrymme
som behövs för vägen. Väghållaren får rätt att i fastighetsägarens ställe
bestämma över marken eller utrymmets användning under den tid vägrätten
består. Vidare får myndigheten tillgodogöra sig jord- och bergmassor och
andra tillgångar som kan utvinnas ur marken eller utrymmet. Vägrätten
upphör när vägen dras in.
Byggandet av vägen kan starta när väghållaren har fått vägrätt, även om man
inte har träffat någon ekonomisk uppgörelse för intrång och annan skada.
Värdetidpunkten för intrånget är den dag då marken togs i anspråk. Den
slutliga ersättningen räknas upp från dagen för ianspråktagandet med ränta
och index tills ersättningen betalas. Eventuella tvister om ersättningen avgörs i
domstol.
Det nya vägområdet med vägrätt för allmän väg enligt denna arbetsplan
omfattar ca …. m²/ha.”
7.2.2

Vägområde inom detaljplan

Nedanstående formulering ska användas om delar av arbetsplanen ligger inom
detaljplan och vägområdet utgörs av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap.
”Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna
platser uppkommer ingen vägrätt. Kommunen tillhandahåller den mark eller
det utrymme som behövs för vägen.”
Om delar av arbetsplanen däremot ligger inom detaljplan med enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser gäller nedanstående formulering,
”Inom detaljplan med enskilt huvudmannaskap för allmän plats uppkommer
vägrätt på vanligt sätt”

7.2.3

Vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt

Inskränkt vägrätt utgör en del av vägområdet men där vägrätten har inskränkts.
Observera att vägområde för allmän väg med inskränkt vägrätt inte kan
förekomma inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap. Om
detaljplanen inte har kommunalt huvudmannaskap kan däremot inskränkt
vägrätt förekomma, men endast inom allmän platsmark. Skälet är att en
arbetsplan ska upprättas i överensstämmelse med detaljplanen, det vill säga den
får inte inkräkta på kvartersmark.
Inskränkt vägrätt innebär att väghållaren inte får full rätt att bestämma över
användningen av marken eller utrymmet samt att tillgodogöra sig material och
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andra tillgångar ur marken eller utrymmet. Denna rätt tillfaller annars
väghållaren. Man bör välja inskränkt vägrätt om det är möjligt och lämpligt att
kombinera användningen för vägändamål med annan markanvändning.
Exempel på det är där en tryckbank tar stor yta i anspråk och marken delvis
kan användas för andra ändamål som skogsbruk eller jordbruk, eller då vägen
är förlagd i tunnel, då markytan ej ingår i vägområdet. Även för mark under
större vägbroar kan inskränkt vägrätt vara lämpligt. Det ska framgå på vilken
del av vägområdet enligt planen som inskränkningen ska gälla och i vilket
avseende vägrätten ska vara inskränkt.
Om arbetsplanen innehåller förslag till inskränkt vägrätt för ett visst område
ska omfattning och motiv anges. Ange hur stor areal som den inskränkta
vägrätten för allmän väg omfattar, hur området är avsett att användas och vilket
läge (sektion) det har.
Följande text kan användas är förslag på inledning och avslutning på en
formulering om inskränkt vägrätt:
”I arbetsplanen redovisas områden med inskränkt vägrätt omfattande totalt ca
…..m²/ha bestående av…….. Dessa områden är avsedda att användas för……..
Följande fastigheter berörs……..
Den inskränkta vägrätten innebär att väghållaren bestämmer över markens
användning under den tid vägrätten består, med undantag för…….…(ange
ändamål, till exempel jordbruksändamål). Denna användning får dock inte
hindra vägens funktion, drift och brukande (trafikering).
Vägrätten är inskränkt även på det sättet att väghållaren inte har rätt att
använda material och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken”
Följande förslag till text kan användas där den inskränkta vägrätten gäller en
korsning mellan en järnvägsanläggning och en allmän väg:
”Vägrätten inskränks i järnvägsfastigheten för att järnvägsanläggningens
funktion med anordningar och byggnadsverk ska säkerställas vid korsningen
mellan vägen och järnvägen.
Inom dessa områden är vägrätten inskränkt på det sättet att väghållaren inte
har rätt bestämma över markens användning för järnvägsändamål i
fastighetsägarens ställe under den tid vägrätten består.
Vägrätten är inskränkt även på det sättet att väghållaren inte har rätt att
använda material och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken.”
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7.2.4

Område med inskränkt drift

Inskränkt drift kan förekomma på till exempel gång- och cykelvägar där
vinterväghållning inte ska utföras.
7.3

OMRÅDE MED TILLFÄLLIG NYTTJANDERÄTT

Tillfällig nyttjanderätt gäller de ytor som kan erfordras utöver vägområdet för
transportvägar, upplag med mera under byggnadstiden. Beskriv vilka ytor det
gäller och hur dessa redovisas i arbetsplanen (med raster eller dylikt). Ange
under vilken tid den tillfälliga nyttjanderätten ska gälla.
Ange hur stor areal som den tillfälliga nyttjanderätten omfattar, avsikt och läge.
Följande formulering kan användas om arbetsplanen ska fastställelseprövas:
”I arbetsplanen föreslås att ca …. m2 /ha mark tas i anspråk med tillfällig
nyttjanderätt. Detta/dessa område/-en har markerats med …. på planritningen
/planritningarna. Området/områdena kommer att användas som
/uppställningsyta/transportväg/upplag/. Nyttjanderätten ska gälla under
byggnadstiden. Marken kommer att återställas innan den återlämnas.”

7.4

OMRÅDE FÖR ENSKILD VÄG

Klargör att området för enskild väg inte ingår i vägområde för allmän väg och
att enskilda vägar inte ingår i fastställelsebeslutet.
Följande formulering kan användas:
”Områden för enskild väg ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av
det enskilda vägnätet hanteras via ersättningsförhandlingar samt av
lantmäterimyndigheten när väghållningsmyndigheten söker förrättning enligt
anläggningslagen. Uppskattningsvis omfattar området för enskild väg ca ….
m2./ha”
Följande formulering kan användas för sådana vägar som är kommunala
angelägenheter (ej allmän väg) och regleras genom detaljplan:
”I arbetsplanen illustreras även de vägar som inte är allmän väg men är
kommunala angelägenheter och regleras genom detaljplan. Dessa vägar ingår
inte i fastställelsebeslutet.”
Följande formulering som kan användas om vägarna inte är enskilda utan
allmänna med kommunal väghållare:
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”Väg …., /som även kallas/, är inte enskild väg utan är en allmän väg med
kommunal väghållare. Vägområden för allmänna vägar med kommunal
väghållare ingår inte i fastställelsebeslutet. Förändringar av det kommunala
vägnätet hanteras av kommunen. Se även 2.2.4 och 5.”

8

Kostnader

Redovisa kortfattat den kalkylerade totalkostnaden för vägförslaget enligt
arbetsplanen med angivande av prisnivå.
I en sammanställning som bifogas särskilt bör redovisningen innefatta mängder
och á-pris för tunga kostnadsdelar. Om arbetsplanen omfattar byggnadsdelar
som ligger utanför väghållarens ansvar och dessa ska finansieras på annat sätt,
ska dessa kostnader redovisas separat.
Redovisningen ska innefatta anläggningskostnader inklusive
projekteringskostnader för arbetsplan och bygghandling, marklösenkostnader
och arkeologi. Kostnader för produktionstöd ska också läggas till.

9

Fortsatt arbete (genomförande)

Upprätta en tidsplan för handläggning och byggande. Tidsplanen bör vara
översiktlig men omfatta handläggningstider för fastställelse av arbetsplan och
eventuell vattendom (eller andra tillstånd) samt för upprättande av
bygghandling, förfrågningsunderlag, upphandling och byggande.
Den översiktliga tidsplanen kan även uppta olika delutbyggnader ur produktionsstrukturell synpunkt, till exempel större broar och utbyggnad i känslig
miljö nära bebyggelse.
Beskriv trafikföringen under byggnadstiden och eventuella tillfälliga
vägutbyggnader. Ange tidsplan för tillfälliga trafiklösningar.
9.1

BYGGHANDLING

Beskriv kortfattat det fortsatta arbetet med bygghandlingen.
9.2

DISPENSER OCH TILLSTÅND

Bedöm vilka dispenser och tillstånd enligt gällande miljövårds- och
kulturvårdslagstiftning som krävs och klarlägg detta. Beskriv vilka delar inom
arbetsplanen som kräver tillstånd för vattenverksamhet (”vattendom”). Ange
om handläggning vid domstol pågår eller planeras. Ange även vilka andra
tillstånd och dispenser som troligtvis krävs, till exempel arkeologi
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(kulturminneslagen), biotopskydd, markavvattning, strandskydd,
täktverksamhet och bygglov (PBL).
För strandskydd behövs ingen dispens för vägprojektet som tillåtlighetsprövats
(inom tillåtlighetsprövad korridor) eller som omfattas av fastställd arbetsplan.
Frågan om strandskydd ska däremot behandlas i samråden med länsstyrelsen.
Följande förslag till formulering kan användas:
”Dispens krävs för /naturreservat/ kulturreservat/ naturminne/
biotopskyddsområde/ djur- och växtskyddsområde/ strandskyddsområde/
miljöskyddsområde/ vattenskyddsområde/ markavvattning/ övriga dispenser/.
”Tillstånd krävs för /markavvattningstillstånd/ täkttillstånd/ upplag/ miljöfarlig
verksamhet/ särskilda skyddsområden/ markavvattning som blir
ansökningsmål/ ansökningsmål för vattenverksamhet/ övriga ansökningsmål/.”
9.3

PRODUKTION

Beskriv kortfattat arbetet med själva produktionen av vägförslaget.
9.3.1

Trafikföring under byggnadstiden

Beskriv trafikföringen under byggnadstiden förbi vägförslaget samt de
tillfälliga störningar som detta innebär. Tänk även på ersättningsvägar som kan
påverkas, till exempel i tunnelprojekt.
9.4

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

Beskriv vilken kontroll och uppföljning av skadeförebyggande åtgärder som
planeras under bygghandlings- och produktions- och driftsskedet. Det kan vara
vattenanalyser, besiktningar, bullermätningar med mera.
En särskild sammanställning över valda åtgärder i arbetsplanens MKB bör
upprättas om inte dessa kan inarbetas i beskrivningen. Detta skapar
överskådlighet och säkerställer att åtgärder i MKB överförs säkert via
arbetsplanen till bygghandlingen.

10

Sakägare

Redogör för hur avgränsningen av sakägarkretsen har skett, vilka som ingår i
denna.
Följande förslag till formulering kan användas:
”Avgränsning av sakägarkretsen har gjorts utifrån det syfte och den påverkan
som arbetsplanen medför på omgivningen. Förutom de som berörs av
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markintrång har medtagits de som påverkas av förändrat väghållningsansvar,
ändrade utfartsförhållanden, bullerstörningar m. m. För påverkan i natur-,
kultur- och vattenmiljöer har medtagits de organisationer, lokala organ,
sammanslutningar och andra som har ett väsentligt intresse i saken.”
Sakägarförteckningen delas in i olika delar och läggs som bilaga till
arbetsplanen. Hänvisa till bilagan. Följande förslag till formulering kan
användas för att beskriva indelningen.
”Sakägarförteckningen är indelad i tre delar:
Del 1. Direkt berörda fastigheter, samfälligheter och
gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk.
Innehavare av rättigheter som servitut, ledningsrätt och
nyttjanderätt och andra rättigheter som berörs av nya
markanspråk.
Del 2. Indirekt berörda fastigheter, samfälligheter,
gemensamhetsanläggningar och rättighetsinnehavare som berörs
på annat sätt än genom nya markanspråk, till exempel berörs av
åtgärder inom nuvarande vägområde, angränsar till planområdet,
får en anslutning förändrad eller stängd, berörs av indragning av
väg från allmänt underhåll, berörs av immissioner (buller,
vibrationer med mera) eller använder parallell- eller ägovägar.
Del 3. Övriga intressenter (kommun, länsstyrelse, myndigheter,
lokala organ och sammanslutningar) vilkas verksamhetsområde
berörs av vägprojektet samt samebyar och sametinget.”

11

Samrådsredogörelse

Redovisa resultaten från samråden som genomförts i arbetsplanen.
Följande förslag till formulering kan användas såväl vid fristående som
integrerad samrådsredogörelse:
” Samråd /med utökad krets/ i arbetsplaneskedet har genomförts under tiden
…. Sakägarsammanträde hölls den ….(se flik ….). Dessutom har en
referensgrupp funnits som har haft /antal/ möten. Samråd har även hållits med
/uppräkning av kommun, länsstyrelse, andra myndigheter, organisationer,
sammanslutningar med mera/.”
”Under samrådet har (redogör kortfattat och sammanfattande om fristående
samrådsredogörelse finns) för framförda synpunkter som arbetsplanens
omfattning och utformning i väsentlig grad strider emot.” (ange vilka
önskemål som framförts och inte tillgodosetts) Följande önskemål som
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sakägare har framfört vid samråd har inte tillgodosetts: (kortfattat och
sammanfattande om fristående samrådsredogörelse finns)…”

12

Underlagsmaterial

Förteckna viktigt material och utförda utredningar som är framtagna under
projekteringen men inte redovisas i arbetsplanen. Ange i förteckningen var
materialet förvaras. Förteckningen ska klarlägga korrekt titel, datum, författare
(konsult) med mera.
Materialet ska snabbt kunna tas fram till den som önskar ta del av det.
Avsluta med ort och datum enligt principen ”Astad den ....” samt underskrift
och väghållningsmyndighetens namn:

Projektledarens namn
Väghållningsmyndighet
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lotta

Bilaga 2
Exempel Revidering efter utställelse

ARBETSPLAN
Väg …., från … till…., /eventuell åtgärd på/
delen…., vid…., ort….
Objektnr …., Upprättad den ….

REVIDERING EFTER
UTSTÄLLELSE /datum/

Objektdata
Vägnr:
Vägnamn:
Objektnamn:
Objektnr:
Kommun:
Län:

Från…. till….
/eventuell åtgärd på/ delen…, vid…., Ort….
…. kommun
…. län

Dokumentdata
Titel:

Dokumentslag:
Utgivningsdatum:
Utgivare:
Kontaktperson:
Konsult:
Kontaktperson:

Arbetsplan. Väg …., från…. till…., /eventuell åtgärd på/ delen….
Vid….,Ort…., Objektnr ….. Upprättad den…., Revidering efter
utställelse /datum
Arbetsplan, beskrivning, revidering
Vägverket Region …., Utdelningsadress…., Postnr…., Ort…., Tfn
0771-119 119
Förnamn Efternamn, projektledare, tfn
Konsult, Adress, tfn
Förnamn Efternamn, uppdragsledare, tfn
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Innehåll
1
2

3
4
5

Motivering av revidering.......................................................................................... 4
Beskrivning av revidering ........................................................................................ 4
2.1
Eventuell beskrivande underrubrik .............................................................. 4
2.2
Reviderade handlingar.................................................................................. 4
Delgivning av revideringen ...................................................................................... 4
Kostnadsförändringar ...............................................................................................5
Ändring/komplettering av MKB .............................................................................. 5
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1

Motivering till revidering

Mindre revideringar eller kompletteringar av arbetsplanen efter granskning och
utställelse ska redovisas genom en daterad revidering.
Revideringen ska motiveras.

2

Beskrivning av revidering

Beskriv omfattningen av revideringen eller kompletteringen.
2.1

EVENTUELL BESKRIVANDE UNDERRUBRIK

Använd underrubriker om det underlättar redovisningen av revideringen.
2.2

REVIDERADE HANDLINGAR

Ange vilka ritningar med mera som reviderats eller tillkommit.
Korsa över uppgifter i arbetsplanen som har blivit inaktuella på grund av
revidering och hänvisa till revideringen. Låt den gamla handlingen sitta kvar
bakom den nya.
Textförslag:
”Följande handlingar har reviderats:
•

Ritningsförteckning

•

Plan. Ritningsnr A:02:01.

•

Plan. Ritningsnr A:02:03

•

Osv.”

3

Delgivning av revideringen

Vid en revidering ska det framgå på vilket sätt sakägare delgivits revideringen
eller kompletteringen.
Textförslag:
Revidering som sker efter utställelsen:

4(5)

Arbetsplan. Väg …, Från….- till….,
/eventuell åtgärd på/ delen…., vid …., ort….
Objektnr …., Upprättad ….
Beskrivning, revidering /datum
Ev. filnamn

”Alla berörda sakägare kommer att få besked om revideringen genom brev.
Sakägarna ombeds bekräfta att de tagit del av revideringen. Eventuella
synpunkter kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande.”

4

Kostnadsförändringar

I en reviderad arbetsplan ska det framgår om revideringen eller
kompletteringen medför några kostnadsändringar.
Textförslag:
”Revideringen medför inga ökade anläggningskostnader. De åtgärder som
beskrivs i revideringen har redan tidigare ingått i budgeteringsunderlaget.”

5

Ändring eller komplettering av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Det ska också framgå om revideringen medför att
miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras eller kompletteras.
Textförslag:
”Revideringen medför inte att miljökonsekvensbeskrivningen behöver ändras
eller kompletteras.”
Avsluta med ort och datum enligt principen ”Astad den ....” samt underskrift
och väghållningsmyndighetens namn:

Projektledarens namn
Väghållningsmyndighet
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Bilaga 3
Exempel Sakägarförteckning

sektion
fastighet (även samfälligheter och gemensamhetsanläggningar)
ägare, andel, adress och innehavare av rättighet
markslag
areal (vägrätt, tillfällig nyttjanderätt) En summering av arealerna enligt tabell kan göras för att underlätta fastställelseprövningen
anmärkning

Det finns inga formella krav på hur en sakägarförteckning ska se ut. Det är viktigt att redovisningen är tydlig för både den enskilde och
för allmänheten. I vissa fall har en ägare flera fastigheter, som berörs av ett vägprojekt på olika sätt. Detta bör då redovisas på ett och
samma ställe i sakägarförteckningen så att man undviker dubbla brevutskick.

Kolumnen för anmärkning är lämplig att använda för upplysningar som till exempel indragning av väg från allmänt underhåll, inskränkt
vägrätt, förändring av enskild väg, bullerstörningar eller förändrade utfartsförhållanden. För de som indirekt berörs är det viktigt att i
anmärkningskolumnen redovisa på vilket sätt fastigheter med flera berörs.

Sakägarförteckningen indelas i direkt berörda, indirekt berörda och övriga intressenter. Redovisningen ska ske i projektets
längdriktning.

•
•
•
•
•
•

I sakägarförteckningens sidhuvud ska det finnas uppgift om region, vägnummer och objektnamn. Dessutom ska följande uppgifter
finnas med:

Sakägarförteckning

Sektion
Fastighet
(längdmätning
enligt plankarta)
0/000-1/200
Skara
2/100-2/800
Brunnsbo
5/200-6/300
1:5, 1:7 och
1:10

Jordbruksmark
Skogsmark
Tomtmark
Impediment
M Totalt

Vägrätt

Eva Svensson ½
Mullsjövägen 2, 532 21 Skara

Jordbruksmark
Skogsmark
Impediment

Markslag

Tillfällig nyttjanderätt

Ägare, andel, adress
och eventuella
innehavare av rättigheter
Sune Svensson ½
Mullsjövägen 2, 532 21 Skara

Varav inskränkt
vägrätt

Summering av arealer enligt nedanstående sakägarförteckning

Areal m² (arealuppgifter
är ungefärliga)
Anmärkning
Vägrätt
Tillfällig
nyttjanderätt
13 500*
* varav inskränkt
5 500
vägrätt 3500 m²
800
Indragning av
allmän väg, areal
1000 m²

Direkt berörda, del 1 Fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar som berörs av nya markanspråk. Innehavare rättighet
som servitut, ledningsrätt, nyttjanderätt med mera som berörs av nya markanspråk.

Objekt:……..
Objektnr:……..
Kommun:…………
Underlag: /planritning/karta daterad……

Upprättad den……
Reviderad den……

Sakägarförteckning

2/600 – 2/650

Skara
Gruvan s:1

2/900 -3/150

Johan Svensson
Järnvägsgatan 9, 534 89 Vara

Gruvan 3:3

Kalle Svensson
Stora gatan 1, 533 45 Skara
Erika Karlsson
Lilla gatan 8, 532 21 Skara

Berga 3:2

Berga 1:6

50 delägande
fastigheter
bl.a.:

Skara Berga
s:17

Gustav Eriksson
Lilla gatan 4, 532 21 Skara

Stina Svensson
Skövdevägen 1, 533 45 Skara

Bergets samfällighetsförening
c/o Ordförande Anders Karlsson
Östra vägen 9
571 35 Vedum

Gruvan 2:2

Delägande
fastigheter:
Gruvan 1:1

Skara
Berget g:a 1

1/200-1/700

Arrendator:
Johan Svensson
Järnvägsgatan 9, 534 89 Vara

skogsmark

Skogsmark

Vägar

300

200

100

För Berga by
samfällt grustag

Grustag

Ändrad utfart

Förslag till ny
sträckning av
enskild väg, areal
1500 m²

Belastar:
Skara
Brunnsbo
3:12

Till förmån
för: Skara
Brunnsbo
2:17

Officialservitut

Sven Svensson ½
Stationsvägen 5, 532 89 Skara

Anders Andersson ½
Storavägen 1, 532 21 Skara

dike

100

Servitut väg
Akt 12-UPJ-345

Starkström
Akt 12345K67/89

Betecknad med s
på registerkartan

Strömstad
Kroken 1:1

Skoby
Råberg 10:1

3/200-3/400

Skara
Sjöberget 1:1

Fastighet

2/100-2/300

1/400 – 1/500

Sektion
(längdmätning
enligt
plankarta)
Anders Andersson
Moragatan 5
735 24 Mora
Niklas Andersson
Storgatan 5
752 08 Veddige
Anders Svensson
Hulegården Pl 705
431 91 Skoby

Ägare, andel, adress
och eventuella
innehavare av rättigheter

Utfart stängs (Särskilt beslut). Bulleråtgärd

Förslag till ny sträckning av enskild väg, areal 400 m²

Inom befintligt vägområde

Anmärkning

Indirekt berörda del 2 Fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar och innehavare av rättighet som berörs på annat sätt
än genom nya markanspråk till exempel indragning av väg från allmänt underhåll, bullerstörningar, ändrade ufartsförhållanden.

2/700

Vattenfall AB
Box 123
125 67 Stockholm

Ledningsrätt Ledningshavare:

1/500

Outredd samfällighet belägen
inom trakten Åkern

Samfällt
dike

4/260 – 4/310

Skara
By 5:8

Sjön ga:2

Ledningsrätt

5/250

3/800

4/500
Vattenfall AB
Box 123
125 67 Stockholm

Projektledare

Bestyrkt av behörig person enligt 13a § mätningskungörelsen
Ange befattning

Länstyrelsen i Halland
Adress
Postnr Ort
Varbergs kommun
Adress
Postnr Ort

Banverket
Adress
Postnr Ort
Region Halland
Adress
Postnr Ort

Räddningstjänsten
Adress
Postnr Ort
Naturskyddsföreningen i Halland
Adress
Postnr Ort

Övriga intressenter, del 3 Länsstyrelse, kommun, myndigheter, lokala organ och sammanslutningar, samebyar med flera.

Ort och datum

Uppgifter om markslag, arealer och anmärkningar är
framtagna enligt redovisning på planritningen

Ledning inom befintligt vägområde

Ändrad anslutning av väg

Indragning av allmän väg, areal 5000 m²

Ändrad utfart

Ort och datum

.

Kenneth Eriksson
Stora vägen 8
478 01 Hjo
Erik Eriksson
Lilla vägen 4
478 01 Hjo
Sjövägens samfällighetsförening
c/o Ordförande Karl Karlsson
Smågatan 29
380 00 Halmstad
Ledningshavare:

Bestyrkes att ovan angivna uppgifter om fastigheter,
ägare, andel och adresser är korrekta

Tibro
Hult 2:4

4/700-4/900

Bilaga 4

Exempel Bullerredovisning
Exempel sakägarfö

Bullerredovisning i arbetsplanen
Redovisning och hantering av buller aktualiseras i de flesta arbetsplaner. Det är därför
viktigt att redovisning och motivering av bullerskyddsåtgärder sker på ett tydligt sätt.
Ur bullerhänseende kan vägprojekt bedömas som nybyggnad och väsentlig ombyggnad
eller befintlig miljö. Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad bör riktvärdena för buller
normalt inte överskridas. Riktvärdena ska uppnås så långt det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt.
Riktvärdena ska även ses som långsiktiga mål även för prioriteringen av åtgärder för
bostäder som påverkas av bullersörningar från biltrafik i det befintliga vägnätet, den så
kallade befintiga miljön. I de riktade åtgärdsprogrammen har syftet varit att förbättra
inomhusmiljön för fastigheter med en ekvivalentnivå utomhus om 65 dB(A) eller mer.
Om det visar sig att åtgärder inte fullföljts i dess helhet enligt åtgärdsprogrammet krävs
hantering och redovisning av eventuella skyddsåtgärder vidtas inom ramen för den
arbetsplan som är under utförande.
Om maxvärdena för inomhusmiljön överskrids på grund av till exempel tung trafik
nattetid mellan kl 22 -06 (högst fem gånger per natt) krävs även i dessa situationer att
hantering med eventuella skyddsåtgärder redovisas även om projektet är generellt
lågtrafikerat.
I redovisningen av buller ska det finnas ett ställningstagande från väghållningsmyndigheten om projektet i bullerhänseende innebär nybyggnad/väsentlig ombyggnad
eller befintlig miljö. Som stöd för denna bedömning finns Vägverkets publikation
2001:88 ”Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket”.
Redovisningen ska visa vilka trafikförhållanden som bullerberäkningarna bygger på.
Ljudnivåerna efter vägåtgärd baseras på trafikförhållandena prognosåret, dvs. 15 – 20 år
framåt i tiden. Prognosåret ska anges. Även vilken hastighet/er, nuvarande och trolig ny,
som ligger till grund för beräkningarna ska framgå.
Om riktvärdena inte kan uppnås fullt ut ska detta tydligt motiveras utifrån att det inte är
tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt. Stöd för detta finns även i publikation
2001:88. Vilka åtgärder som ska genomföras och motiv till dessa ska anges i
arbetsplanens beskrivning. Höjden för vall eller plank och utbredningen av
bullerskyddsåtgärderna anges på planritningarna.
Nedanstående redovisning av buller är ett exempel där riktvärdena ska tillämpas. Den
inledande texten beskriver förutsättningarna för de bullernivåer som räknats fram i
tabellen och de åtgärder som föreslagits.
Exempel:
Projektet innebär en väsentlig ombyggnad vilket betyder att riktvärden för buller ska
tillämpas.
Redovisningen är ett underlag för bullerskyddsåtgärder och de föreslagna åtgärdernas
effekter på sträckan.

Inomhus
(ekvivalentnivå)
Inomhus (max)
Utomhus
(ekvivalentnivå)
Utomhus (max)

Bostadsbebyggelse Vård- och
undervisningslokaler
30 dB(A)
30 dB(A)
45 dB(A),
(nattetid)
55 dB(A)

45 dB(A), (nattetid i
vårdlokaler)
55 dB(A)

70 dB(A)

Beräknade ljudnivåer bygger på en trafikmängd före vägåtgärden på XXX fordon per
dygn och YYY fordon per dygn efter vägåtgärden. Prognosåret är 2030. Beräkningarna
grundar sig på nuvarande hastighet på 90 km/h och en trolig ny på 100 km/h.
I nedanstående tabell redovisas enskilda fastigheters bullervärde utomhus vid fasaden
samt inomhus. De beräknade inomhusvärdena utgår från en fasaddämpning på 25
dB(A). Detta gäller för äldre hus med tvåglasfönster. Nyare hus med bättre
fasadisolering och treglasfönster har normalt högre fasaddämpning. När tilläggsruta
föreslås som bulleråtgärd har man utgått från en dämpning på 7 dB(A) för
inomhusnivån. Bullervärdena som redovisas är ekvivalentnivå dB(A) och maxnivå
dB(A). Tabellen visar ljudnivån före vägåtgärden (nuläget), ljudnivån efter vägåtgärden
(prognosåret) och ljudnivån efter vägåtgärden inklusive de föreslagna
bullerskyddsåtgärderna.
Vissa fastigheter ligger strax över riktvärdena på 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid
fasaden och 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus efter de föreslagna
bullerskyddsåtgärderna. För sådana fastigheter har Vägverket bedömt att det inte är
möjligt av utrymmesskäl, eller att det inte är samhällsekonomiskt motiverat, att utföra
ytterligare åtgärder. De samhällsekonomiska beräkningarna visar att
nettonuvärdeskvoten är negativ för att vidta ytterligare åtgärder.
Åtgärder för inomhusmiljön innebär normalt att man sätter in tilläggsrutor och
eventuellt åtgärdar ventiler. Om byggnaden redan har treglasfönster blir det normalt inte
aktuellt med några åtgärder. För utemiljön kan lokala avskärmningar runt uteplatser bli
aktuella.

60

54

66

60

67

63

63

Lindveden 7:7

Lindveden 7:8

Assarebo 8:6

Assarebo 8:7

Hörlycke 1:5

Hörlycke 7:1

Sylte 6:5

66

66

69

64

69

57

62

54

Ekv ute
vid
fasad
vån 2

72

72

78

70

76

63

69

58

Max ute
vid
fasad
vån 1

66

66

69

65

69

55

64

56

Ekv ute
vid
fasad
vån 1

66

66

70

68

72

57

65

58

Ekv ute
vid
fasad
vån 2

76

76

80

71

78

63

70

62

Max ute
vid
fasad
vån 1

Ljudnivå efter vägåtgärd
(prognosåret)

55

55

69

57

57

55

60

56

30

23

44

25

32

30

28

31

32

25

45

27

33

31

29

32

62

62

80

67

66

63

68

62

37

30

55

35

41

38

37

37

Ljudnivå efter vägåtgärd inklusive
föreslagna bullerskyddsåtgärder
(prognosåret)
Ekv ute
Ekv
Ekv
Max ute Max
vid
inne
inne
vid
inne
fasad
vån 1
vån ≥
fasad
vån 1
vån 1
2
vån 1

Höjden för vall eller plank och omfattningen av bullerskyddsåtgärderna anges på planritningarna.

51

Ekv ute
vid
fasad
vån 1

Assarebo 8:1

Fastighet

Ljudnivå före vägåtgärd
(nuläget)

Plank (fönsteråtgärd är
genomförd)
Plank (tackat nej till
fönsteråtgärd)

Inlösen

Ingen åtgärd (vald
beläggning minskar
bullernivåerna med
ytterligare 1-2 dB(A))
Vall + tilläggsruta
våning 1+2
Ingen åtgärd
Vall/plank (tackat nej
till fönsteråtgärd)
Vall/plank
(fönsteråtgärd är
genomförd)

Föreslagna
bullerskyddsåtgärder
+ anm.

Bilaga 5
Exempel Teckenförklaring

Bilaga 6
Processplan som beskriver olika skeden
vid framtagande av arbetsplan
(Levereras löst i plastficka sist i boken)

Vägverket
781 87 Borlänge
www.vv.se. vagverket@vv.se
Telefon 0771-119 119. Fax 0243-758 25. Texttelefon 0243-750 90.

102 • handbok arbetsplan

