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Bakgrund
Gestaltningsprogram lanserades som begrepp i Vägverket under 1990-talet. 
Under åren som gått sedan dess har tillämpningarna skiftat. Ett återkom-
mande önskemål från Vägverkets projektledare har varit att tydliggöra vad 
gestaltningsprogram ska innehålla och vad de ska omfatta i olika skeden av 
vägplaneringsprocessen. I strategisk plan för Vägverket ställs krav på att 
samtliga vägprojekt ska ha ett gestaltningsprogram från och med 2010. För 
små projekt räcker det med ett par rader, men gestaltningsfrågorna ska all-
tid hanteras.

Denna skrift ska vara rådgivande för Vägverkets projektledare vid upphand-
ling och samarbete med konsulter och entreprenörer. 

Gestaltning – allt som ger en fysisk form
När man planerar och projekterar en väganläggning utförs ett gestaltnings-
arbete. Gestaltning handlar om att balansera olika intressen och fi nna en 
fungerande helhetslösning, vilket förutsätter ett gott samarbete mellan alla 
kompetenser. 

Genom att kontinuerligt arbeta med gestaltning och ta fram ändamålsen-
liga gestaltningsprogram kan Vägverket nå upp till ambitionen att ”God 
arkitektur skall känneteckna de vägar, broar och övriga anläggningar som 
Vägverket bygger och förvaltar. Vägverket skall säkra en ökad arkitektonisk 
kvalitet i väganläggningarna.” 1

GESTALTNINGSARBETE

Gestaltningsarbete sker i alla skeden, från förstudie till bygghandling men 
även under byggande och förvaltning, och är en självklar del av den ordina-
rie planerings- och projekteringsprocessen. Gestaltningsarbete är det krea-
tiva samarbetet mellan olika kompetenser som leder fram till principer och 
motiveringar som beskrivs i gestaltningsprogrammet. Det handlar bland 
annat om vägens inpassning i landskapet och om vilken slutlig form den 
färdiga anläggningen får. 

1 Strategisk plan 2008-2017. Fördjupningsdokument vägarkitektur och vägutformning, 
dnr SA80A:14540

Gestaltningsarbete sker genom hela planprocessen
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GESTALTNINGSARBETE ÄR GRUNDEN FÖR NÄSTA SKEDE

Gestaltningsprogrammet beskriver viktiga ställningstaganden i projek-
tet och är ett underlag för arbetet i kommande skede. Det bör innehålla 
bilder och skisser, för att göra projektet mer förståeligt för gemene man och 
för att säkerställa att viktig information följer med till nästa skede. 

Gestaltningsprogrammet är en samlad ambitionsbeskrivning, ett sätt att 
beskriva hur väganläggningen ska fungera på bästa sätt och se ut när den 
är färdig. Arbetet med gestaltningsprogram i projektets olika skeden har en 
betydande roll för den färdiga väganläggningens slutliga kvalitet och bidrar 
till kontinuitet i gestaltningsarbetet. 

Gestaltning i olika planeringsskeden

Trestegsraketen – hur går gestaltningsarbetet till? 

Gestaltningsarbetets tre steg i vägprocessen
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Gestaltningsarbetet i de olika planeringsskedena indelas i tre steg: 1. Mål 
och riktlinjer, 2. Utredning och projektering och 3. Beskrivning (se nedan). 
Gestaltningsprogrammet hör hemma i steg 3 och är den del av handling-
arna som sammanfattar gestaltningsarbetet i slutet av skedet och som lig-
ger till grund för arbetet i nästa skede. Projektets olika kompetenser arbetar 
tillsammans genom de tre stegen:

1. Mål och riktlinjer = förutsättningar, mål och riktlinjer för utform-
ningen tas fram, fördjupas och redovisas på ett samlat sätt. Detta steg är 
grunden för det följande utformningsarbetet och för utvärdering av alterna-
tiv.

2. Utredning eller projektering (utformning), beroende på skede.

3. Beskrivning = de dokument där resultatet av utrednings- eller pro-
jekteringsarbetet sammanfattas, med motiveringar av gjorda avvägningar 
och riktlinjer för kommande skede. Beskrivningen fungerar som information 
om projektet ut mot omvärlden och underlättar överföring av kunskaper, 
idéer m.m. mellan olika skeden i projektet. Här återfi nns gestaltningspro-
grammet. Det kan vara inarbetat i och del av handlingarna eller återfi nnas 
som ett separat dokument (beroende av skede).

VAD GÖRS I DE OLIKA STEGEN?

Mål och riktlinjer – steg 1

- Samtliga teknikområden i ett gemensamt arbete

- Tidigare analyser/utredningar sammanställs

- Gemensamt platsbesök

- Projektmål vidareutvecklas

- Motstridiga intressen redovisas

- Riktlinjer för steg 2 tas fram

- Steget ska dokumenteras

Arbetet med mål och riktlinjer är en viktig grund för projektets fortsatta ut-
formningsarbete. Representanter för samtliga teknikområden hos beställare 
och konsult deltar i ett gemensamt arbete, under ledning av Vägverkets pro-
jektledare. De personer som deltar ska även ha en tydlig roll under vidare 
utredning och projektering. 

Genom ett strukturerat arbete med mål och riktlinjer belyses viktiga frågor 
tidigt och motstridiga intressen kan hanteras. Arbetet skapar dessutom del-
aktighet hos projektgruppen som får en gemensam plattform för det fortsat-
ta arbetet. Att arbeta på detta sätt gör även projekten mer kostnadseffektiva 
eftersom alla frågor genomlyses tidigt. Risken för sena, oförutsedda änd-
ringar minskar. Analyser, ställningstagande och förslag har avgörande bety-
delse för slutresultatet och måste förankras i hela projektorganisationen.
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Arbetet inleds med en sammanställning av tidigare analyser, utredningar, 
program och gärna ett gemensamt platsbesök. Goda förberedelser och fält-
besök har stor betydelse för att säkerställa kvaliteten på slutresultatet. Det 
skapar förståelse för landskapet och projektets karaktär. Personer som re-
presenterar olika kunskapsområden, kan i fält bättre se projektets problem 
behov och förutsättningar och gemensamt diskutera lösningar mer konkret. 

Mål från tidigare skeden ligger till grund för arbetet och måste bli projekt-
specifi ka och mer konkreta, särskilt målen för utformningen. Landskaps-
analyser och andra dokument från tidigare skeden ger viktig information. 
Platsens förutsättningar ska alltid ligga till grund för vilka åtgärder som 
genomförs och hur de genomförs.

I de fl esta projekt fi nns motstridiga intressen. Uppenbara motsättningar 
mellan olika mål ska redovisas och riktlinjer för det kommande utform-
ningsarbetet ska formuleras. Referensbilder, skisser m.m. kan användas för 
att skapa gemensamma referensramar. Det gäller också att i detta steg ta 
reda på om fl er analyser/utredningar behövs. 

Steget ska dokumenteras men formen är fri. För ett litet projekt kan det 
räcka med en A4-sida som sammanfattar de viktigaste målen, riktlinjerna 
och vilka frågor som är viktiga att lösa i steg 2: utredning och projektering. 
Även ekonomiska ramar bör ingå. Skisser och referensbilder kan användas 
för att göra dokumentationen tydlig.

Dokumentet ”mål och riktlinjer” ska vara klart innan utrednings- och pro-
jekteringsarbetet påbörjas.

Exempel:

• Riktlinjer för gestaltningen togs fram tidigt under arbetet med   
 arbetsplan för väg 27, delen Viared-Kråkered och presenterades i en   
 Gestaltnings-PM. Projektledare Maria Forsell.

Utredning och projektering (utformning) – steg 2

- Nära samarbete mellan olika kompetenser

- Avvägningar mellan motstridiga intressen görs

Utformnings- eller utredningsarbetet baseras på målen och riktlinjerna från 
steg 1. Vägprojektörer, geotekniker, MKB-samordnare och landskapsarkitek-
ter m.fl . arbetar tillsammans.

Under utformningsarbetet görs avvägningar mellan de motstridiga intres-
sen som tidigare identifi erats. De som projekterar ska kontinuerligt säker-
ställa att arbetet är i överensstämmelse med målen och riktlinjerna. 
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Beskrivning – steg 3

- Gestaltningsprogrammet är alltid ett program inför nästa skede

- Gestaltningsprogrammet återfi nns i vägutrednings- och    
 arbetsplaneskedet

- Tydlig koppling mellan miljökonsekvensbeskrivning (MKB), övrig   
 konsekvensbeskrivning och gestaltningsprogram

- Gestaltningsprogrammet ska vara så enkelt och kortfattat som   
 möjligt

Gestaltningsprogrammet är alltid ett program inför nästa skede och ska 
innehålla motiv till valda lösningar samt rekommendationer för fortsatt 
arbete. Programmet ska fungera som underlag i nästa skede eller som stöd 
vid en omarbetning till annan entreprenadform, t.ex. totalentreprenad. Pro-
grammet har en viktig roll i kommunikationen såväl internt som externt. 

Landskapsanalys och beskrivning av konsekvenser för i huvudsak visuella 
aspekter, kulturmiljö, naturmiljö samt rekreation och friluftsliv i MKB häng-
er nära samman med gestaltningsprogrammet och stäms av med detta.

Gestaltningsprogrammets omfattning ska anpassas till projektets storlek 
och komplexitet och det ska vara så enkelt och kortfattat som möjligt. Ge-
staltningsprogrammet som dokument återfi nns i vägutrednings- och arbets-
planeskedet men gestaltningsfrågorna ska hanteras i alla planerings- och 
projekteringsskeden.  I de olika skedena i vägprocessen presenteras gestalt-
ningsfrågorna på följande sätt:

• I förstudien har gestaltningsfrågorna en egen rubrik.

• I vägutredningen ingår gestaltningsprogrammet som en del av   
 utredningen. 

• I arbetsplanen är gestaltningsprogrammet ett separat     
 dokument. Gestaltnings- och utformningsåtgärder ska inarbetas   
 i arbetsplanebeskrivningen under respektive aktuellt kapitel – t.ex.   
 linjeföring, sektion och sidoområde. I små projekt kan räcka med   
 att gestaltningsprogrammet inarbetas i arbetsplanebeskrivningen. 

• I bygghandling omvandlas arbetsplanens gestaltningsprogram till   
 en checklista, som stäms av mot bygghandlingen. Checklistan    
 fungerar även som styrning av byggskedet.

I stora projekt kan det vara aktuellt att dela in projektet i etapper med fl era 
arbetsplaner och fl era upphandlingar. Då uppstår behov av ett sammanhål-
lande gestaltningsprogram med övergripande gemensamma riktlinjer.

Landskapsarkitekten eller motsvarande kompetens i projektet ansvarar för 
att ta fram gestaltningsprogrammet men andra kompetenser bidrar med sin 
kunskap. I små projekt där inte kompetensen är tillgänglig ansvarar pro-
jektledaren för att gestaltningsprogrammet tas fram av lämplig person.
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GESTALTNINGSARBETE I FÖRSTUDIE

Förstudien är ett översiktligt analysskede av programkaraktär och resul-
tatet en riktlinje för fortsatt arbete. I förstudien diskuteras olika möjliga 
lösningar på ett problem enligt fyrstegsprincipen och vilka aspekter som är 
viktiga att behandla i kommande MKB och övriga konsekvensbeskrivningar. 
En översiktlig landskapsanalys bör ligga till grund för att diskutera bl.a. 
gestaltningsfrågor under arbetet med förstudien. 

Förstudien ska innehålla en översiktlig bedömning av förutsättningarna att 
åstadkomma god gestaltning och anpassning till befi ntlig miljö eller fram-
tida scenarier. Den kan också beskriva vad gestaltningsarbetet i kommande 
skeden ska fokusera på och gestaltningsmässiga svårigheter och möjlig-
heter för olika lösningar. I förstudien krävs således inget separat gestalt-
ningsprogram, utan gestaltningsprinciper och idéer för projektets utform-
ning ingår som ett avsnitt eller ett kapitel i förstudien. 

GESTALTNINGSARBETE I VÄGUTREDNING

Gestaltningsarbetet i vägutredningsskedet handlar framförallt om att stu-
dera korridorer och vägens placering i landskapet. Landskapets förutsätt-
ningar och tålighet för olika lösningar ska beskrivas. Konsekvenser av olika 
principiella lösningar ska därför studeras och en inriktning för det fortsatta 
utformningsarbetet tas fram. Om det fi nns en översiktlig landskapsanalys 
från förstudieskedet fördjupas denna för att utgöra grund för val av olika 
korridorer. Gestaltningsarbetet i vägutredningen handlar om att bedöma 
landskapets förutsättningar och tålighet för en framtida väg. I nästa steg 
tittar man på alternativskiljande principer inom de olika korridorerna, och 
tar fram översiktliga riktlinjer för linjeföring och sidoområde. 

Gestaltningsarbete och arbetet med konsekvensbeskrivningar, bl.a MKB, 
sker parallellt och påverkar varandra. Det är viktigt att kunskapen om vä-
gens miljökonsekvenser används för att fi nna kreativa sätt att utforma vä-
gen på.  

I vägutredningen är gestaltningsprogrammet en väsentlig del av det slut-
liga dokumentet. Gestaltningsprogrammet kan utgöra ett avsnitt eller 
ett kapitel i vägutredningen och görs endast undantagsvis som ett separat 
dokument. Programmet ligger till grund för det fortsatta arbetet med mål 
och riktlinjer i arbetsplanen.

GESTALTNINGSARBETE I ARBETSPLAN

Arbetsplanen ska möjliggöra fastställelse av vägområdet. Gestaltnings-
arbetet i arbetsplanen handlar om att omsätta gestaltningsprinciper från 
vägutredningen till mer detaljerade lösningar för vägen. Viktiga frågor är 
vägens linjeföring i plan och i profi l, vägsektion, sidoområdens utformning, 
riktlinjer för broars och trafi kplatsers utformning m.m. samt motiv till val-
da lösningar/principer. Gestaltningsarbetet pågår under hela projekteringen 
och resultatet arbetas in i handlingarna, både beskrivningar och ritningar. 
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Gestaltningsprogrammet är ett eget dokument i arbetsplanen och utgör 
grunden för nästa skede. I små projekt kan gestaltningsprogrammet inar-
betas i arbetsplanebeskrivningen. Gestaltningsprogrammet sammanfattar 
resultatet av gestaltningsarbetet under projekteringsskedet. Programmet 
ska illustrera vad vägen innebär för både boende, trafi kanter och landska-
pet. Det kan innehålla illustrationer, planer och sektioner som åskådliggör 
ambitionen med utformning. Programmet fungerar som ett stöd för de som 
ska projektera bygghandlingen. Av gestaltningsprogrammet ska också fram-
gå vilka gestaltningsfrågor som är avgörande för att huvudkaraktären i för-
slaget inte ska gå förlorad. Styrande gestaltnings- och utformningsåtgärder 
ska inarbetas i arbetsplanebeskrivningen under respektive anläggningsdel.

Drift- och underhållsfrågor ska behandlas i arbetsplanens gestaltningspro-
gram och stämmas av med driftområdesansvarig. I dokumentet förklaras 
varför en viss utformning valts och hur anläggningen ska skötas för att nå 
det önskade slutresultatet. 

Exempel:

• Väg 50, Ödeshög-Motala, delen förbifart Vadstena, arbetsplan 2008.   
 Projektledare Ulf Johnson

• E 45 Agnesberg-Trollhättan, samordnat gestaltningsprogram 2007   
 för samtliga 7 delsträckor.

• E 45 Del Älvängen-Stallbacken, gestaltnings-PM för Torpa-Stenröset   
 2008, arbetsplan. Projektledare Lydia Lehtonen

GESTALTNINGSARBETE I BYGGHANDLING

I bygghandlingen konkretiseras förslag och åtgärder från arbetsplanen. Ge-
staltningsarbetet pågår under hela projekteringen och resultatet arbetas in 
i handlingarna. Arbetsplanens gestaltningsprogram omarbetas till en pro-
jektanpassad checklista för bygghandlingen. Syftet med denna är att projek-
tören i bygghandlingsskedet lätt ska kunna bocka av att projektets viktiga 
gestaltningsfrågor har hanterats i enlighet med arbetsplanens gestaltnings-
program. 

Inget separat gestaltningsprogram tas fram. Den projektanpassade check-
listan från arbetsplanens gestaltningsprogram ska följas och eventuella av-
steg ska dokumenteras och motiveras. 

Skötselplaner för vegetation och andra anläggningsdelar, förutom själva vä-
gen, ska tas fram. Dessa bör i god tid förankras med driftområdesansvarig.
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Gestaltningsarbete i byggande och förvaltning

GESTALTNINGSARBETE I TOTALENTREPRENADER 

Tanken med totalentreprenader är att krav ska ställas på produktens funk-
tion och egenskaper för att ge större möjlighet till metod-, konstruktions- 
och kostnadsoptimering. 

I många fall kan utformningskrav formuleras som krav på funktion, vilket 
ger entreprenören en frihet att välja metod, bara resultatet blir som bestäl-
laren specifi cerat. När det gäller gestaltnings- och utformningsfrågor, som 
handlar om allt från linjeföring till utrustning och vegetation, är det viktigt  
att noga beskriva det som i just det specifi ka projektet är kritiskt för att 
uppnå god kvalitet. Andra frågor kan ofta beskrivas mindre detaljerat.

Inför en totalentreprenad omvandlas arbetsplanens gestaltningsprogram 
till två olika dokument: 

1. Ett dokument som beskriver bakgrund, förutsättningar och motiv:   
 Rapport – landskap/gestaltning.  

Rapport – landskap/gestaltning är en förklarande, objektiv beskrivning av 
de gestaltningsfrågor, exempelvis landskapsanpassning, som varit betydan-
de för arbetsplanens vägförslag. Rapport – landskap/gestaltnings beskri-
ver varför vägen ska utformas på ett visst sätt. Underlag för beskrivningen 
fi nns i landskapsanalysen och i arbetsplanens gestaltningsprogram.  

2. En gemensam kravspecifi kation för alla teknikområden, som innehål-
ler funktionskrav och vid behov krav på utförande: OTB (Objektsteknisk be-
skrivning).  

Båda dokumenten är viktiga delar av förfrågningsunderlaget inför upp-
handling av entreprenör. Gestaltningsprogrammet från arbetsplanen ska 
inte skickas ut i förfrågningsunderlaget utan bearbetning.

Det är också viktigt att ställa rätt kompetenskrav på entreprenörens orga-
nisation (inkl. dennes konsulter/projektörer och underentreprenörer). Sam-
tidigt ska motparten, dvs. beställarens egen organisation, ha en lämplig 
bemanning.

Exempel: 

• Rapport Landskap/Miljö Delen Torpa-Stenröset 2009. Projektledare   
 Lydia Lehtonen

• Väg E 6 Torp-Gläborg delen Småröd – Saltkällan Planteringsförslag   
 med funktionskrav 2005. Projektledare Lydia Lehtonen

• Växande växter – erfarenheter från planteringsentreprenad med   
 funktionskrav trol. 1997. Projektledare Gunilla Andersson
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GESTALTNINGSARBETE I UTFÖRANDEENTREPRENADER

Under byggtiden förverkligas projektet och får en fysisk form. Gestaltnings-
arbetet handlar i huvudsak om att genomföra bygghandlingens intentioner 
med god slutlig kvalitet, omsorg om detaljer och materialmöten. Checklistan 
från bygghandlingen kan fungera som underlag/avstämning på byggmöten. 
Vid behov, oklarheter eller förändringar bör man stämma av med den kon-
sult som tagit fram handlingarna.

GESTALTNINGSARBETE I DRIFT OCH UNDERHÅLL

Drift och underhåll handlar om att förvalta, utveckla och underhålla den 
färdiga anläggningen. Gestaltningsarbetet i drift och underhåll är en pågå-
ende process där de åtgärder som görs påverkar landskapet och omgivning-
en. Ett gestaltningsprogram ska fi nnas i varje driftområde som stöd för dem 
som arbetar med drift och underhåll, vid val av åtgärder och prioriteringar, 
t.ex. framtida byten av räckestyper eller växtmaterial.

Varje byggt projekt som överlämnas till Vägverket kräver en viss skötselnivå 
som bör hållas för att anläggningen ska fungera och se ut som det var tänkt 
från början. 

Exempel:

• Dalslands vägmiljöer, forskningsrapport 2005:63.     
 Gestaltningsprogram för två driftområden i Dalsland. 

Upphandling
För att Vägverket ska få ändamålsenliga och användbara gestaltningspro-
gram och kompetenta och kunniga utredare och projektörer, är det viktigt 
att förfrågningsunderlagen är korrekta och tydliga. Det är viktigt att tydligt 
ange kvalifi ceringskriterier på leverantörens kapacitet och förmåga. I de 
fall Vägverket kan få ett mervärde av det som offereras avseende väganlägg-
ningen, ska utvärderingskriterier defi nieras. Utvärderingar ska genomföras 
på ett professionellt och transparent sätt. 

1. Förfrågningsunderlag: Säkerställ att någon med gestaltnings-
kompetens deltar i beställarens arbete med att skriva förfrågan. Efterfråga 
alltid gestaltningskompetens i projektens konsultgrupper, som ett eget 
teknikområde. Var noga med att precisera syfte och omfattning av gestalt-
ningsprogrammet. 

2. Utvärdering av anbud: Vägverkets specialister på vägutformning/
gestaltning ska medverka då utvärderingskriterierna tas fram och vid be-
dömningen. Utvärderingskriterierna bör ta sikte på vad mer vi kan få för 
pengarna; vad är vi beredda att betala extra för? Offererad konsult/konsult-
grupp kan i undantagsfall utvärderas, om det är ett mer komplext uppdrag, 
och om det är fråga om en viss specialistkompetens eller särskild egenskap 
som ger ett mervärde i gestaltningsprogrammet.
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Under själva utrednings- och projekteringsarbetet är det viktigt att olika 
kompetenser arbetar tillsammans (se steg 1-3), på detta sätt når vi ett 
bättre slutresultat. Det kan därför vara motiverat att ställa krav på den 
upphandlade konsultens dokumenterade förmåga att samarbeta över tek-
nikområdesgränserna, inte bara krav på erfarenhet och kompetens, som ett 
av upphandlingskriterierna. Upphandlingen av gestaltningsarbetet gäller 
samtliga steg, inte bara det slutliga gestaltningsprogrammet.

Gestaltningskompetens bör i normalfall handlas upp inför arbete med pla-
nerings- och projekteringstjänster (förstudie, vägutredning, arbetsplan och 
bygghandling) men man ska även överväga om denna typ av kompetens 
också kan behövas inför upphandling av entreprenad. 

FORMULERA TYDLIGA MÅL

Se till att målen för projektet i inledningen av varje skede (projektdirektiv 
och projektspecifi kationer) är så tydliga, konkreta och platsspecifi ka som 
möjligt. Det ger bättre förutsättningar för en effektiv och transparent upp-
handling genom att konsulten får en förståelse för Vägverkets arkitekto-
niska ambitionsnivå.

ÖVERLÄMNANDEMÖTEN

Mellan varje skede i planeringsprocessen bör ett överlämnandemöte genom-
föras, dvs. att beställare, tidigare konsulter, ny projektgrupp eller entrepre-
nör vid ett gemensamt möte gör en kunskapsöverföring.
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RÅD FÖR UPPHANDLING AV GESTALTNINGSARBETE

Skilj på kvalifi ceringskriterier och utvärderingskriterier. Efterfråga relevan-
ta referenser utifrån skede för att verifi era i första hand kvalifi ceringskrav.

Förstudie

- Ställ kompetenskrav på konsulten utifrån projektets storlek och kom- 
 plexitet.

- Klargör omfattning och syfte med efterfrågad landskapsanalys.

Vägutredning

- Ställ kompetenskrav på konsultens gestaltningsansvarige och utre-  
 dare. Kräv också ett dokumenterat samarbete mellan de två    
 kompetenserna. Hur höga kraven ska vara beror på projektets storlek  
 och komplexitet.

- Klargör omfattning och syfte med efterfrågad fördjupning av förstu-  
 diens landskapsanalys.

- Klargör omfattning och syfte med gestaltningsprogram. 

Arbetsplan

- Ställ kompetenskrav på konsultens gestaltningsansvarige och vägut-  
 formare/vägprojektör. Kräv också ett dokumenterat samarbete   
 mellan de två komptenserna. Hur höga kraven ska vara beror    
 på projektets storlek och komplexitet.

- Klargör omfattning och syfte med gestaltningsprogram. 

Bygghandling

- Ställ kompetenskrav på konsultens gestaltningsansvarige och vägut-  
 formare/vägprojektör. Kräv också ett dokumenterat samarbete   
 mellan de två kompetenserna. Hur höga kraven ska vara beror   
 på projektets storlek och komplexitet.

- Ställ krav på den gestaltningsansvariges medverkan på projek-            
 teringsmöten.

- Ställ krav på en checklista för gestaltningsfrågor 

Byggande (utförandeentreprenad)

- Ställ krav på den gestaltningsansvariges medverkan på byggmöten –   
 om det är motiverat.

- Ställ kompetenskrav på entreprenörens platschef och gestaltnings-  
 ansvarige eller motsvarande. Hur höga kraven ska vara beror    
 på projektets storlek och komplexitet.

- Ställ krav på entreprenören eller hans underentreprenör om en såd-  
 an fi nns, särskilt viktigt är krav för hantering och planering    
 av växtlighet.

Byggande (totalentreprenad)

- Ställ kompetenskrav på entreprenörens platschef, eller motsvarande,  
 och dennes konsult (gestaltningsansvarige och vägutformare/vägpro- 
 jektör). Kräv också ett dokumenterat samarbete mellan de senare två.  
 Hur höga kraven ska vara beror på projektets storlek och kom   
 plexitet.
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Lästips
Följande dokument behandlar gestaltningsprogram. De exempel som pre-
senteras fi nns tillgängliga på www.vv.se/vagarkitektur. 

Titel Pub nr Innehåll Status

Gestaltningspro-
gram - en vägled-
ning

2004:41 Förslag arbets-
sätt

Ej gällande, kom-
mer att omarbetas

Gestaltningspro-
gram för vägar - val 
av metod

2005:74

Region Skå-
ne/Länssty-
relsen

Metodutveckling 

Gestaltningspro-
gram - en hjälpreda

2007-01-26

Region 
Sydöst

Upphandlings-
stöd

Gestaltningsarbete 
inför totalentrepre-
nader

Nej Förslag arbets-
sätt

Planerad publice-
ring i januari 2010

Process för välge-
staltade vägar i sta-
den

Arkus ISSN 
1652-6430

Kunskapsdoku-
ment

Forskningsrapport 
av stiftelsen Arkus

Fördjupningsdoku-
ment för vägutform-
ning - vägarkitektur

Dnr  SA80A:
14540

Mål och riktlin-
jer för Vägverket 
gällande vägut-
formning - vägar-
kitektur

Del av Strategisk 
plan 2008-2017. Se 
länk vv.se/vagarki-
tektur

Vägen - en bok om 
vägarkitektur

Birgers-
son, Benny 
2006:28

Kunskapsdoku-
ment

Dalslands vägmil-
jöer - gestaltnings-
program

2005:63 Gestaltnings-
program för två 
driftområden

Forskningsrapport

Vägar och gators 
utformning (VGU)

2004:80 Regelverk

Förstärkningsåtgär-
der

2008:15 Handbok

Handbok Förstudie 2002:46 Handbok

Handbok Vägutred-
ning

2005:64 Handbok

Handbok Arbetsplan Nej Handbok Nyutgåva planerad 
till 2010
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Bilaga 1: Förslag till rubriker i gestaltningsprogram: 
vägutredning

Instruktion till dig som ska göra vägutredningens gestaltningsprogram: 

Gestaltningsprogrammet utgör ett avsnitt eller en del av vägutredningen. 
Här ska framgå varför olika val gjorts, vad man vill uppnå, dvs. vilken hel-
hetslösning som eftersträvas.

I mindre projekt kan fl era av punkterna nedan redovisas i en normalsek-
tion som kompletteras med kommentarer.

Utgå från denna mall med rubriker och lägg till/stryk utifrån ditt projekts 
viktiga gestaltningsfrågor.

1. Innehåll

Innehållsförteckning.

2. Sammanfattning av programmet (vid behov)

Sammanfattar de viktigaste punkterna av programmet.

Vanligen behövs ingen sammanfattning, men vid stora och komplexa pro-
jekt kan en sammanfattning behövas. Motsvarar i princip rubrikerna 5 och 
6 (se nedan).

3. Inledning

Kort beskrivning av vägprojektet samt andra för gestaltningsprogrammet 
väsentliga förutsättningar.

I inledningen besvaras frågor som: Är det ny väg eller ombyggnad? Är det 
landsbygd eller tätort? Är det ett stort eller litet projekt? Beskriv kort ge-
staltningsprogrammets status och koppling till andra dokument.

4. Beskrivning av resultat från landskapsanalys/platsanalys 

Landskapsanalysen ska sammanfattas kortfattat och på ett tydligt och över-
gripande sätt redovisa och analysera landskapets förutsättningar.

Beskriv landskapets förutsättningar och möjligheter särskilt naturgeogra-
fi ska och geomorfologiska förutsättningar, agrar- och industriell utveckling 
som format landskapet, transportstråk, grönstruktur m.m. Landskapets 
tålighet, skala, landskapselement, väggar, viktiga rum, samband och ut-
blickar samt dagens viktig natur- och kulturmiljöer beskrivs. Förklara, 
analysera vad som är viktigt och varför. Tänk på att det är resultatet av en 
analys, inte bara en beskrivning av landskapet. Landskapsanalysen redovi-
sas med fördel på en eller fl era kartor och bilder med text. 
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5. Övergripande mål och riktlinjer 

Återkopplar till Mål och riktlinjer från steg 1 i trestegsraketen.

Se över de mål och riktlinjer som togs fram vid i början av gestaltningsar-
betet och redovisa hur de modifi erats under vägutredningen. 

6. Övergripande idéer för gestaltningen

Här redovisas principer och förhållningssätt för olika möjliga lösningar i de 
studerade alternativen i vägutredningen.

En viktig fråga i vägutredningen är korridorernas placering och vägens 
inpassning i landskapet. I vägutredningen är redovisningen översiktlig 
och principiell. Hur man lägger upp redovisningen varierar från projekt 
till projekt. Koppla tillbaka till landskapsanalys, mål och riktlinjer samt 
övergripande idéer så att den röda tråden från mål och analys till färdigt 
förslag kan följas.

Landskapets förutsättningar och tålighet beskrivs. Belys vad som skiljer de 
olika korridorerna från varandra, för- och nackdelar. Finns det avgörande 
principer för gestaltningen som bör låsas redan i detta skede? I nästa ske-
de ska andra lösningar kunna väljas utan att gestaltningens intentioner 
försvinner. Viktiga punkter att studera och som kan vara alternativskiljan-
de är linjeföring och sidoområde.

Gestaltningsprinciper och förhållningssätt presenteras med referensbilder, 
skisser, tvärsektioner och typlösningar. Använd gärna många bilder och il-
lustrationer! De säger mer än ord om gestaltningsvisionen.

7. Drift och underhåll

Drift- och underhållsfrågor är normalt inte så viktiga i vägutredningen men 
får inte glömmas bort; de kan vara alternativskiljande. 

8. Rekommendationer inför fortsatt arbete

Kort beskrivning av eventuella behov av ytterligare utredningar och/eller 
fördjupningar.

Här besvaras frågor som: Vilka oklarheter fi nns? Kan de förändra förut-
sättningarna och därmed gestaltningsförslaget? 

Notera här om man under arbetet med vägutredningen kommit överens 
med andra aktörer om fortsatt samverkan. Ska anläggningen fi nansieras 
av fl era olika parter? Detta är främst aktuellt i tätort där olika aktörer kan 
stå för olika delar av en exploatering, och önskan är att slutresultatet ska 
uppfattas som en helhet.
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Bilaga 2: Förslag till rubriker i gestaltningsprogram:   
arbetsplan

Instruktion till dig som ska göra arbetsplanens gestaltningsprogram: 

Arbetsplanens gestaltningsprogram är vanligen ett separat dokument, 
men kan i små projekt utgöra ett avsnitt i arbetsplanebeskrivningen. 

I stora projekt kan ett preliminärt gestaltningsprogram vara viktigt att ta 
fram tidigt i projektet. Det preliminära programmet ska ge input till övriga 
teknikområden om viktiga gestaltningsprinciper.

Se till att viktiga utformningsfrågor hamnar i arbetsplanebeskrivningen 
under respektive anläggningsdel. Det kan vara krav på släntutformning, 
krav på utformning av olika väganordningar som t.ex. bullerskydd och 
räcken.

Gestaltningsprogrammet från arbetsplanen ska enkelt kunna omsättas och 
anpassas till funktions- och skallkrav.

Utgå från denna mall med rubriker och lägg till/stryk utifrån ditt projekts 
viktiga gestaltningsfrågor.

1. Innehåll

Innehållsförteckning.

2. Sammanfattning av programmet

Sammanfattar de viktigaste punkterna av programmet. Vid små projekt där 
gestaltningsprogrammet bara är ett avsnitt i arbetsplanebeskrivningen be-
hövs ingen sammanfattning.

Sammanfattningen omfattar i huvudsak punkterna 5, 6 och 7 nedan. 
Sammanfattningen ska inte vara för lång. Om möjligt inte mer än en A4 
sida.

3. Inledning

Kort beskrivning av vägprojektet samt andra för gestaltningsprogrammet 
väsentliga förutsättningar.

I inledningen besvaras frågor som: Är det ny väg eller ombyggnad? Är det 
landsbygd eller tätort? Är det ett stort eller litet projekt? Beskriv kort ge-
staltningsprogrammets status och koppling till andra dokument. Vid större 
projekt som löper över en lång sträcka kan förhållningssätt till olika land-
skapstyper och/eller stadsbygd översiktligt beskrivas i inledningen. Beskriv 
skillnaden mellan hur åskådaren ser på vägen och hur trafi kanten ser på 
vägen.
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4. Beskrivning av resultatet från landskapsanalys/platsanalys 

Landskapsanalysen ska sammanfattas kortfattat och på ett tydligt och över-
gripande sätt redovisa och analysera landskapets förutsättningar.

Landskapsanalys/platsanalys i arbetsplanen liknar den i vägutredning 
men är mer detaljerad och beskriver ett mindre område. Beskriv landska-
pets förutsättningar och möjligheter särskilt naturgeografi ska och geo-
morfologiska förutsättningar, agrar- och industriell utveckling som format 
landskapet, transportstråk, grönstruktur m.m. Landskapets tålighet, skala, 
landskapselement, väggar, viktiga rum, samband och utblickar samt da-
gens viktig natur- och kulturmiljöer beskrivs. Förklara, analysera vad som 
är viktigt och varför. Tänk på att det är resultatet av en analys, inte bara 
en beskrivning av landskapet. Landskapsanalysen redovisas med fördel på 
en eller fl era kartor och bilder med text. 

5. Övergripande mål och riktlinjer 

Mål och riktlinjer från steg 1 i trestegsraketen.

Se över de mål och riktlinjer som togs fram vid i början av gestaltningsar-
betet och redovisa hur de modifi erats under projekteringen. 

Denna punkt kan vid små projekt eller om det är motiverat slås ihop med 
punkt 6 Övergripande idéer för gestaltningen.

6. Övergripande idéer för gestaltningen

Här ska framgå vilken helhetslösning som eftersträvas, dvs. vad man vill 
uppnå med utformningen. Särskilt viktigt är att motiv till olika val framgår.

Beskriv viktiga övergripande principer och förhållningssätt som gäller för 
projektet. Vad måste låsas för att inte gestaltningsprinciperna ska gå för-
lorade? Vad är ”oprutbart”? Här beskrivs vägens inpassning i landskapet, 
linjeföring, sektion och sidoområden. Beskrivningen är mer detaljerad än i 
vägutredningen.

7. Förslag 

Här redovisas arbetsplanens gestaltningsförslag under olika rubriker.

I arbetsplan redovisas gestaltning av olika platser och/eller sträckor, samt 
gestaltning av olika element som ingår i vägprojektet. Redovisningen är 
mer detaljerad än under rubrik 6 och illustreras rikligt med referensbilder, 
skisser, perspektiv, typlösningar etc. Underlag kan hämtas från VR-modell 
om en sådan fi nns. 

I förslagsdelen redovisas gestaltning av t.ex.:

• Murar och broar

• Bullerskydd

• Vegetation 

• Ytskikt; mark under broar, eventuell mittremsa, glaciser etc.
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• Dagvatten, diken och dammar, avvattning på broar

• Gång- och cykelvägar

• Vägutrustning; belysning, räcken (bro- och vägräcken), skyltbärare,   
 stängsel m.m.

• Teknikbyggnader, t.ex. teknikkiosker för drift av elanläggning

Hur man lägger upp redovisningen är olika från projekt till projekt. Koppla 
tillbaka till landskapsanalys, mål och riktlinjer samt övergripande idéer så 
att den röda tråden från mål och analys till färdigt förslag kan följas.

Gestaltningsprogrammet i arbetsplaneskedet kommer ofta till användning 
vid kommunikation med berörda myndigheter och allmänhet. Texter an-
passas till en bred målgrupp. Använd gärna många bilder och illustratio-
ner! De säger mer än ord om gestaltningsvisionen.

8. Drift och underhåll

Drift- och underhållsfrågor beskrivs och stäms av med driftansvariga. 

9. Rekommendationer inför fortsatt arbete

Beskriv kortfattat behov av ytterligare utredningar och/eller fördjupningar.

Vilka oklarheter fi nns? Kan de förändra förutsättningarna och därmed 
gestaltningsförslaget? 

Notera här om man under arbetet med arbetsplanen kommit överens med 
andra aktörer om fortsatt samverkan. Ska anläggningen fi nansieras av 
fl era olika parter? Detta är främst aktuellt i tätort där olika aktörer kan 
stå för olika delar av en exploatering, och önskan är att slutresultatet ska 
uppfattas som en helhet.
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Bilaga 3: Mall för checklista – gestaltning i bygghand-
ling

Instruktion till dig som ska ta fram checklistan: 

En projektanpassad, kortfattad checklista för gestaltning i bygghandlingen 
ska tas fram med utgångspunkt från arbetsplanens gestaltningsprogram. 
Utgå från denna mall med rubriker och lägg till/stryk utifrån ditt projekts 
viktiga gestaltningsfrågor.

I mindre projekt kan fl era av punkterna nedan redovisas i en normalsek-
tion som kompletteras med kommentarer.

1. Markmodelleringar/Höjdsättning

Här listas riktlinjer/beslut för markmodellering i projektet. Det kan vara 
t.ex. maximala släntlutningar, krav för bullervallar eller andra byggda nivå-
skillnader, exempelvis stödmurar (för stödmurar, se även punkt 2 Byggnads-
verk).

2. Byggnadsverk

Här listas riktlinjer/krav för byggnadsverk. Det kan vara t.ex. särskilda krav 
på placering, material eller färger. 

3. Vegetation

Här listas riktlinjer/beslut för vegetationen i projektet. Det kan vara t.ex. 
krav på jordkvalitet, växtbäddar, planteringstider, vegetationskaraktärer, 
arter, funktionsmål eller biotopisk mångfald.

4. Ytskikt

Här listas riktlinjer för ytskikt. Ange ambitionsnivå/kostnadsläge. 

5. Material och materialmöten

Här listas riktlinjer för övriga material och materialmöten. Ange ambitions-
nivå/kostnadsläge. 

6. Vägutrustning

Här listas riktlinjer/krav för vägutrustning. Det kan vara t.ex. särskilda krav 
på räcken och skyltning: placering och karaktär. 

7. Övrig utrustning

IHär listas riktlinjer/krav för övrig utrustning i projektet, exempelvis trap-
por och möbler. Det kan vara t.ex. omfattning, material eller färger.
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8. Ljussättning

Här listas riktlinjer/krav för belysningen. Det kan vara t.ex. val av armatur-
typ, ljuskälla eller placering.

9. Teknikbyggnader

Här listas riktlinjer/krav för storlek och gestaltning av eventuella teknik-
byggnader.

10. Drift och underhåll

Här listas riktlinjer/krav för drift och underhåll. Precisera projektets viktiga 
frågor. Särskild skötselplan tas fram.
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