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Studien ”M
ål och m

ått för gestaltningskvaliteter i vägm
iljön” har genom

förts av Tem
aplan A

B på uppdrag 
av V

ägverket. D
etta är en kortversion. H

ela rapporten kan beställas från V
ägverket, butiken, 78

1 87 Borlänge.
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D
et som kan mätas och vägas räknas. Det 

som inte låter sig mätas eller vägas ris-

kerar att glömmas bort eller tillmätas 

mindre betydelse. Vägverket har i många 

år bedrivit ett medvetet arbete för att skapa väl ge-

staltade vägar, utöver att de uppfyller krav på att vara 

effektiva, säkra och funktionella. Men hur relevant är 

det att fortsätta satsningen på vägarnas gestalt-

ningskvaliteter? Uppfattar trafikanterna dessa ambi-

tioner, eller är de bara ett uttryck för en vägverkstra-

dition som man kan vara utan?

De resultat som redovisas i denna sammanfattan-

de skrift pekar på att det är både viktigt och rätt att 

fortsätta i traditionens anda: Välgestaltade vägmiljö-

er uppskattas och uppmärksammas, både av vanliga 

trafikanter och av Vägverkets kunniga medarbetare.

Projektarbetet fortsätter nu med att utveckla ge-

staltningskvaliteterna beträffande metoder, rutiner 

och användningsområden. Tack till alla er som med-

verkat och generöst bidragit med synpunkter, upp-

fattningar och insikter.

Ulrika Runblom, projektledare
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En väg som är väl anpassad till omgivningen uppskattas 
av både experter, yrkesförare och vanliga trafikanter.
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H
ur väl en vägsträcka är utformad har stor betydelse för hur 

människor uppfattar – och uppskattar – den. Det gäller oav-

sett om de till vardags arbetar med vägutformning, är vanliga 

trafikanter eller yrkesförare. De är också i stort sett överens 

om vilka vägmiljöer som fungerar bra respektive dåligt.

Studien Mål och mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön genomfördes 

för att se om det går att mäta det som kallas vägars gestaltningskvalitet 

– och hur man i så fall kan göra det. I det sista steget av studien under-

söktes om det dessutom är möjligt att, redan utifrån de handlingar som 

tas fram inför ett vägprojekt, förutsäga hur väl utformad den färdiga vä-

gen kommer att bli. 

Resultat:

•  Det är både möjligt och meningsfullt att mäta vägars gestaltnings-

kvalitet. Olika bedömare – och olika trafikantgrupper – är överens om 

vilka vägmiljöer som är bra respektive dåligt utformade, vilket betyder 

att det inte bara är en fråga om tycke och smak.

•  Betyget för gestaltning väger tungt i den totala bedömningen av en 

vägsträcka. Ingen vägsträcka har fått högt totalbetyg utan att också 

 ha högt betyg för gestaltningskvalitet.

•  Det är möjligt att redan utifrån arbetsplanen förutsäga viktiga kvalite-

ter hos gestaltningen av den färdiga vägen. Framför allt gäller det vä-

gens anpassning till omgivningen samt orienterbarhet, dvs möjligheten 

att se och förstå vägens fortsatta sträckning.
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Buller, föroreningar och restider går att ange i siffror. Gestaltningskvalitet 
är svårare att mäta – men inte alls omöjligt, visar den här studien.
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D
et senaste decenniet har Vägverkets 

ansvar för vägmiljöernas estetiska ut-

formning lyfts fram och förstärkts. Dels 

genom att verket numera har ett sek-

torsansvar för hela vägtransportsystemet, dels ge-

nom regeringens uppdrag till Vägverket att öka den 

arkitektoniska kvaliteten i väghållningen.

Att låta gestaltningsfrågor få ökat genomslag i 

vägprojekt är lättare sagt än gjort.  Sådana aspek-

ter låter sig inte lika enkelt definieras, mätas och 

bedömas som exempelvis buller, trafikolyckor, res-

tider etc.

Vägverket tog därför initiativ till studien Mål och 

mått för gestaltningskvaliteter i vägmiljön. Syftet var 

att söka utveckla mätmetoder för estetiska värden. 

Skulle försöket falla väl ut ökar möjligheterna att be-

döma vilka miljöer som behöver förbättras och vilka 

som helst bör lämnas ifred, liksom att utvärdera de 

åtgärder som görs. 

Kan man dessutom använda metoden för att be-

döma gestaltningskvalitet utifrån de handlingar som 

upprättas inför ett vägprojekt är det ännu bättre: 

misstag kan hejdas redan på planeringsstadiet.
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Vägmiljöerna har bedömts av personer som arbetar med vägutformning, yrkes-
förare och privatbilister. De har fått betygsätta allt från utsikt till trafiksäkerhet.
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irka 25 projektledare, landskapsarkitekter och andra 

vägverksanställda som yrkesmässigt arbetar med 

vägutformning har fått bedöma tio vägmiljöer var-

dera. Sammanlagt betygsattes 51 vägmiljöer av dessa 

personer, som i det följande benämns experter. 

12 av vägmiljöerna bedömdes också av brukare; cirka 100 

personer per objekt. Samma formulär har använts vid samtliga 

bedömningar. Experterna har fyllt i formulären själva efter att 

de kört sträckan, och brukarna har blivit intervjuade vid en ben-

sinmack eller rastplats i anslutning till den aktuella vägmiljön.

Frågeformuläret innehåller cirka 30 frågor med fasta svars-

alternativ, men utrymme har också funnits för kommentarer 

och eventuella förtydliganden. De svarande har ombetts att 

bedöma olika aspekter i vägmiljön utefter en niogradig skala. 

Totalt grundar sig resultaten på 279 observationer från ex-

perter och 906 observationer från brukare. Brukarna har kate-

goriserats i yrkesförare och privatbilister.

Kategorin boende i anslutning till vägen innefattas inte i stu-

dien, eftersom de troligen värderar vägmiljöer utifrån helt andra 

utgångspunkter än övriga. För att kunna analysera deras upp-

levelse av vägens gestaltning behöver man utveckla en separat 

mätmodell.
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Svaren har bearbetats statistiskt så att man kan utläsa hur stor betydelse 
till exempel framkomlighet och gestaltningskvalitet har för vägens totalbetyg.
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ätmodellen, som konstruerats inom ramen för studien, 

bygger på ett stort antal delaspekter i bedömningen av 

vägmiljön. Svaren från undersökningen har sedan syste-

matiserats enligt nedanstående schema. 

Modellen gör det möjligt att analysera hur stor betydelse olika del-

aspekter – till exempel utsikt från vägen eller orienterbarhet – har för 

helhetsbedömningen av gestaltningskvalitet. Man kan också se hur stor 

betydelse gestaltningskvaliteten har för totalbetyget, i jämförelse med 

andra aspekter som till exempel framkomlighet eller trygghet.
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Vätterleden får högt betyg av alla.
Motalas genomfart får lågt betyg av alla.
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en första och viktigaste slutsatsen är att det går att mäta 

människors värderingar av gestaltningskvalitet. Deras 

bedömningar är slående lika, samtidigt som det genom-

snittliga totalbetyget för olika vägmiljöer skiljer sig kraf-

tigt åt. Med andra ord kan man med fog påstå att gestaltningen av 

vägsträckan Vätterled–Brunstorp håller avsevärt högre kvalitet än 

Motalas genomfart, för att ta två exempel som rankats högt respek-

tive lågt av såväl experter som yrkesförare och privatbilister.

En annan viktig slutsats är att gestaltningskvalitet är den aspekt 

som har starkast påverkan på den samlade bedömningen av en väg-

miljö; starkare än trygghet och framkomlighet.

Betyget för gestaltningskvalitet beror i sin tur på bedömningen av 

delaspekter som anpassning till omgivningen, skötsel och underhåll, 

orienterbarhet, utsikt samt variation och rytm. Här visar det sig att 

både experter – de som arbetar med vägutformning – och brukare 

tycker att anpassning till omgivningen väger tyngst; experterna i 

något högre utsträckning än brukarna. Men som nummer två har 

experterna utsikt, medan brukarna lägger högre vikt vid skötsel och 

underhåll.

Experterna uppvisar en större bredd i sina bedömningar än bru-

karna. Det betyder att de är mer kritiska till de dåliga objekten och 

mer positiva till de goda. Men rangordningen av objekten följs i stort 

sett åt.
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Experterna är mer positiva till de goda objekten och mer kritiska till de 
dåliga. Men de båda grupperna rangordnar vägmiljöerna på samma sätt.
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xperternas genomsnittliga totalbetyg för de olika vägmiljöerna varierar 

mellan 27 och 80 på en 100-gradig skala, medan brukarnas genom-

snittsbetyg varierar mellan 46 och 75.

Skillnaderna mellan yrkesförare och privatbilister är små. Genom-

gående sätter yrkesförarna något lägre betyg, men rangordningen är i det när-

maste samstämmig.

Jämförelse mellan experters och brukares 

betyg på gestaltning för olika vägsträckor

VÄGSTRÄCKA EXPERTER BRUKARE SKILLNAD

E 4 Vätterled–Brunstorp 80 75 + 5

Väg 501 Sväm–Stora Åby 78 71 + 7

Rv 40 Borås–Göteborg 77 76 + 1

Rv 34 Brokind–Rimforsa 68 66 + 2

Rv 30, trafikplats Vaggeryd 66 72 – 6

Väg 580 förbi Sommen 63 71 – 8

E 18 genom Västerås, Hällamotet 51 60 – 9

E 6 Göteborg–Kungälv 49 49 0

Rv 55 Strängnäsbron–Hjulstabron 43 63 – 20

E 18 genom Västerås, Skälbymotet 39 53 – 14

Rv 50, genomfart Motala 37 48 – 11

Rv 30, Hok 27 46 – 19
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Skötsel och underhåll värderas 
högre av brukarna än av experterna.
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R
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LTA
T åde brukare och personer som arbetar yrkesmässigt med 

vägutformning, här kallade experterna, ger vägens anpassning 

till omgivningen den tyngsta vikten i det samlade betyget för 

gestaltningskvalitet. I det begreppet ingår i sin tur anpassning 

till omgivande terräng, anpassning till omgivande bebyggelse samt hur 

omgivande natur- och kulturvärden tagits till vara.

På andra plats kommer för experterna utsikt och vy från vägen, medan 

brukarna sätter skötsel och underhåll som nummer två.

Olika delaspekters vikt vid betygsättning av gestaltning   

”VIKT”

DELINDEX EXPERTER BRUKARE

Omgivning 0,56 0,33

Skötsel och underhåll 0,11 0,25

Orienterbarhet 0,13 0,17

Variation och rytm 0,09 0,15

Utsikt 0,20 0,14

B
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Om man redan utifrån arbetsplanen kan utläsa hur väl ut-
formad vägen kommer att bli kan många misstag undvikas.
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ett andra steg följdes studien upp med en under-

sökning av huruvida man utifrån arbetsplanen, dvs 

innan vägen är byggd, kan bedöma den kommande 

vägmiljöns gestaltningskvaliteter.

Sju erfarna vägverkare, personer som yrkesmässigt 

arbetar med vägutformning, fick bedöma tio vägmiljöer 

dels utifrån arbetsplanen, dels efter att ha kört den 

aktuella vägsträckan. Ingen av dem hade kännedom om 

objekten sedan tidigare. Frågeformuläret som användes 

var detsamma som använts i den tidigare studien.

Resultatet visar att det går att förutse de viktigaste 

förutsättningarna för vägens gestaltningskvalitet redan 

utifrån de handlingar som upprättas inför ett vägprojekt. 

Betygen som sattes utifrån arbetsplanerna stämde väl 

överens med bedömningen av den färdiga vägmiljön.

Aspekter som vägens anpassning till omgivningen 

och orienterbarhet – i bemärkelsen att trafikanten ska 

kunna förutse hur vägen fortsätter – var förhållandevis 

lätta att förutsäga. Det enda som inte lät sig bedömas i 

förväg var, inte helt oväntat, skötsel och underhåll samt 

utformning av detaljer.
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Vägens anpassning till omgivningen samt trafikanternas möjlighet 
att förutse hur vägen fortsätter var lättast att bedöma i förväg.
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etygen som de erfarna vägverkarna satte utifrån arbetsplanen stäm-

mer ganska väl överens med deras bedömning ute på plats. I allmän-

het var de något mer positiva efter att ha kört sträckan än när de 

bara sett ritningarna. Det gäller både i den samlade bedömningen av 

vägarnas gestaltningskvalitet och för enskilda delaspekter.

Jämförelse av betyg för gestaltningsindex

                BETYG

VÄGSTRÄCKA ARBETSPLAN FÄLTSTUDIE SKILLNAD

E 4 Gävle–Mehedeby 71 61 + 10

E 18 Köping–Arboga 62 73 – 11

Rv 70 Grådavägen, Borlänge 56 65 – 9

Väg 681, delen genom Mosås 55 64 – 9

Järnvägskorsning Hovsta 51 57 – 7

Rv 80 Tegelbruket–Kungsgården 67 73 – 7

Väg 205 förbi Röfors 58 62 – 4

Rv 71 förbifart Björbo 56 58 – 2

Tälleleden i Hallsberg 62 62 0
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Resultaten från såväl arbetsplaneundersökningen som de tidigare studierna 

visar att det finns en god grund för att driva arbetet vidare. Gestaltnings-

kvaliteter i vägmiljön går att mäta, och många av dem kan bedömas redan 

innan bygget har startat.
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1 E 4 Vätterled–Brunstorp 

2 Väg 501 Sväm–Stora Åby 

3 Rv 40 Borås–Göteborg 

4 Rv 34 Brokind–Rimforsa 

5 Rv 30, trafikplats Vaggeryd 

6 Väg 580 förbi Sommen 

7 E 18 genom Västerås, Hällamotet 

8 E 6 Göteborg–Kungälv 

9 Rv 55 Strängnäsbron–Hjulstabron 

!0 E 18 genom Västerås, Skälbymotet 

!1 Rv 50, genomfart Motala 

!2 Rv 30, Hok 

!3 E 4 Gävle–Mehedeby 

!4 E 18 Köping–Arboga 

!5 Rv 70 Grådavägen, Borlänge 

!6 Väg 681, delen genom Mosås 

!7 Järnvägskorsning Hovsta 

!8 Rv 80 Tegelbruket–Kungsgården 

!9 Väg 205 förbi Röfors 

@0 Rv 71 förbifart Björbo 

@1 Tälleleden i Hallsberg 
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