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Sammanfattning

Kringservice är sådan service som ligger utmed vägen och som riktar sig mot vägens 
trafikanter på ett eller annat sätt. Det kan röra sig om allt ifrån rastfickor och rastplatser till 
bensinstationer, restauranger och hotell. För trafikanter som färdas på vägen är det ofta en 
självklarhet att det finns olika former av service, men trots detta är det ovanligt att 
planeringen av exploateringar och markanvändning samordnas av olika kommuner, 
länsstyrelser eller Vägverket utmed hela vägsträckor för att försäkra sig om att tillräcklig och 
tillfredsställande service erbjuds trafikanterna. Syftet med detta examensarbete är därför att 
undersöka vilka faktorer som styr etableringar av kringservice utmed vägarna samt 
analysera om Vägverket tillsammans med andra aktörer, såsom kommuner, landsting och 
näringsliv kan eller bör ta en mer aktiv roll för att påverka kringservicens lokalisering och art 
och på så sätt förbättra servicen för trafikanterna.

Den kommersiella kringservicen tenderar att lokalisera sig i eller i anslutning till större eller
mindre tätorter och städer, då det ofta är svårt att försörja en serviceanläggning med enbart 
kundunderlag som kommer av förbipasserande trafikanter. De flesta serviceanläggningarna
dras även till de större och mer högtrafikerade vägarna och på de större vägarna med
planskilda korsningar finns det en stark tendens till att servicen lokaliseras till de befintliga
trafikplatserna. Utmed vägen på landsbygden är det i princip bara rastplatser och rastfickor
som förekommer mer frekvent och en del små caféer, campingplatser och vandrarhem på 
mer natursköna vägsträckor.

Det övergripande motivet för lokaliseringen av olika kringserviceanläggningar är 
förhoppningen om att anläggningen ska vara ekonomiskt lönsam. Under detta övergripande 
motiv finns det sedan generella motiv eller faktorer som påverkar en anläggnings 
förutsättningar för ekonomisk lönsamhet. Det rör sig då främst om vilket kundunderlag som 
finns i området och på vägen, vilket utbud som redan finns i området eller regionen, hur
etableraren blir bemött av framförallt kommunen och vilka regleringar som gäller samt att 
anläggningen ska vara lättillgänglig och väl synlig direkt eller genom skyltning. 
Rastanläggningarnas motiv för att ligga utmed vägen skiljer sig dock markant från de andra 
typerna av service, då det inte finns något direkt ekonomiskt vinstintresse i att etablera en 
rastanläggning. Det som styr rastanläggningarnas lokalisering är istället att tillgodose
trafikanternas behov av platser för rast och vila och genom att erbjuda mer trafiksäkra 
platser att stanna på ökar trafiksäkerheten då trafikanter inte behöver stanna på platser med 
mindre väl tillgodosedda trafiksäkerhetskrav.

För att hantera kringservicen utmed vägarna på ett tillfredsställande sätt i planeringen kan 
en samordning mellan de olika aktörerna vara en god idé för större och mer högtrafikerade 
vägar och stråk. En samordning bör då inte enbart innefatta vägens kringservice utan även 
övriga anläggningar, byggnader och etableringar samt deras estetik, funktion, utformning 
och lokalisering. Det skulle kunna vara Vägverkets roll att ta på sig ett samordningsansvar
för kringservicen och utformningen av den fysiska miljön utmed valda vägsträckor. Detta
samordningsansvar kan innebära att Vägverket initierar arbetsgrupper eller projekt där de 
berörda kommunerna och länsstyrelserna med flera bjuds in för att delta. Ett första steg för 
att ha en gemensam strategi för hur kringservicen bör hanteras utmed större och mer 
högtrafikerade vägar kan vara att det utarbetas generella riktlinjer för var och hur 
kringservicen bör lokaliseras och vad olika typer av vägsträckor behöver i form av 
serviceutbud. För att kunna locka etableringar till de enligt riktlinjerna föreslagna platserna
måste det sedan vara fördelaktigt för etableraren att lokalisera sig just där. Detta kan 
möjliggöras genom till exempel stöd till finansiering av trafiklösningar med mera och att 
kommunerna underlättar för kommersiella och andra tilldragande aktiviteter på platsen eller i 
området, som kan gynna kringserviceanläggningen och på så sätt göra en etablering möjlig.
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Förord

Det här examensarbetet är genomfört av Patrik Larsen, studerande till civilingenjör inom
lantmäteri med inriktning på samhällsplanering på KTH. Arbetet har genomförts på 
Institutionen för samhällsplanering och miljö i samarbete med Vägverket Region Mälardalen. 
Ett stort tack riktas till handledarna Bo Bergman på KTH och Carin Ahnlund på Vägverket för 
ert stöd samt de personer som ställt upp för intervjuer och tillhandahållit material som gjort 
detta arbete möjligt.

Jag hoppas att det här arbetet kommer till nytta och kan fungera som ett stöd i och ge
inspiration för den framtida planeringen av vägar och dess närområden.

Patrik Larsen
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs examensarbetets bakgrund, syfte, genomförande och hur 
innehållet i denna rapport är disponerat.

1.1 Bakgrund
För trafikanter som färdas på vägen är det ofta en självklarhet att det finns service som 
bensinstationer, restauranger och rastplatser med mera. Det förutsätts att dessa 
anläggningar ska tillgodose och betjäna trafikanternas behov och samtidigt tjäna på 
desamma. När vi inte behöver dem är det inget vi tänker på men när behovet uppstår 
förutsätts det att de finns i närheten och gärna närhelst på dygnet. Trots detta är det ovanligt
att planeringen av exploateringar och markanvändning samordnas av olika kommuner, 
länsstyrelser och Vägverket utmed hela vägsträckor för att försäkra sig om att tillräcklig och 
tillfredsställande service erbjuds trafikanterna.

En samlad kunskap om vad som finns utmed vägarna i Sverige saknas och för Vägverket 
Region Mälardalens del begränsas vetskapen om vad som finns längs med de allmänna 
vägarna till de egna rastplatserna. De arbetar heller inte aktivt för att styra eller påverka 
lokaliseringen av olika serviceanläggningar men de strävar efter att kontinuerligt förbättra
servicen för trafikanter och andra kunder. Det är främst kommunerna som i dagsläget, tack 
vare planmonopolet, har verktygen för att påverka utvecklingen och markanvändningen i 
anslutning till vägarna. Andra aktörer som Vägverket och länsstyrelserna har inget eller 
mycket litet inflytande över var olika typer av service lokaliseras eller var de borde 
lokaliseras.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som styr etableringar av
kringservice utmed vägarna och analysera om Vägverket tillsammans med andra aktörer,
såsom kommuner, landsting och näringsliv kan eller bör ta en mer aktiv roll för att påverka
kringservicens lokalisering och art och på så sätt förbättra servicen för trafikanterna.

1.3 Metod
Arbetet omfattar djupintervjuer och samtal med samhällsplanerare och andra personer med 
inverkan på etablerings- och planeringsprocessen inom Vägverket, både regionalt och 
nationellt. Intervjuer och samtal har även genomförts med representanter från kommuner och 
näringsliv. Utöver detta hämtas även information från litteratur och rapporter.

Under sommaren 2006 har en kartläggning av den befintliga kringservicen i regionen gjorts 
för att ligga till grund för det här examensarbetet men även för att fungera som ett stöd för 
Vägverket internt och för trafikanter inom regionen. Denna kartläggning ligger som grund för 
en stor del av analyserna av kringservicens lokalisering.
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1.4 Disposition
Här beskrivs kort hur rapporten är upplagd och vad de olika kapitlen innehåller.

Kapitel 2: Definitioner 
I detta avsnitt beskrivs närmare vad som menas med kringservice och vad andra viktiga 
begrepp och variabler innebär. Vidare redogörs även för studiens definitionsramar och vad 
som exkluderas från denna undersökning.

Kapitel 3: Etableringsprocessen
I detta kapitel behandlas hur etableringsprocessen går till. Här förklaras de olika aktörernas
roller och ansvarsområden i processen samt vilken lagstiftning som kan spela in vid en
etablering utmed vägen. Ytterligare beskrivning av den aktuella lagstiftningen kan fås i
bilagan eller om mer heltäckande information efterfrågas hänvisas till lagstiftningen i sin 
helhet.

Kapitel 4: Kringservicens lokalisering
I detta kapitel analyseras var de olika typerna av kringservice är lokaliserade och i vilken 
omfattning de existerar. Utgångspunkt för dessa analyser tas från det kartmaterial som var 
resultatet av den kartläggning1 av det befintliga kringserviceutbudet i Mälardalen som 
genomfördes under sommaren 2006. 

Kapitel 5: Motiv för etablering 
I detta kapitel beskrivs de motiv och faktorer som inverkar vid lokaliseringen av olika typer av 
kringserviceanläggningar.

Kapitel 6: Planering av vägens närområde
Detta kapitel innehåller korta beskrivningar av tidigare exempel på planering av vägstråk och 
vägens närmiljö. Det är exempel både från olika projekt i Sverige och från andra länder som 
Norge och USA. Inget av projekten är dock specifikt inriktat på enbart serviceanläggningar
kring vägen utan syftar istället på en samordnad total planering utmed vägsträckor.
Kringservicen är ändå med i projekten då de utgör ett vanligt inslag i vägmiljön.

Kapitel 7: Slutsatser och rekommendationer
I detta kapitel ges förslag eller rekommendationer för hur ett framtida förhållningssätt till 
vägens kringservice kan se ut och var servicen bör lokaliseras för att uppnå ett hållbart 
trafiksystem.

1 Kringserviceanläggningar i Mälardalen
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2. Definitioner 

I detta avsnitt beskrivs närmare vad som menas med kringservice och vad andra viktiga 
begrepp och variabler innebär. Vidare redogörs även för studiens definitionsramar och vad 
som exkluderas från denna undersökning.

2.1 Vad är kringservice?
Kringservice är sådan service som ligger utmed vägen och som riktar sig emot vägens
trafikanter på ett eller annat sätt. Vägens trafikanter behöver inte vara anläggningens primära 
kundgrupp men ska ändå utgöra en betydande del av det totala kundunderlaget. Detta 
innebär att kringservicebegreppet spänner över det mesta från enkla parkeringsfickor och 
rastplatser utmed vägen till vägkrogar och hotell. 

För att en anläggning ska klassas som en kringserviceanläggning krävs det att den ligger 
nära eller i anslutning till vägen. En kringserviceanläggning riktar sig helt eller delvis alltid till
vägens trafikanter måste därför vara lättillgänglig och synlig eller på något annat sätt
lokaliserbar från vägen för att kunna locka till sig trafikanterna. Om den inte är direkt synlig 
från vägen kan det istället ersättas av någon form av skyltning eller vägvisning. För att en 
anläggning ska betraktas som kringservice och vara tillgänglig för vägtrafikanter krävs det 
även att det finns någon form av parkeringsmöjlighet eller angöring i anslutning till 
anläggningen. Att avgöra hur långt från vägen en anläggning kan ligga och fortfarande
klassas som kringservice är mycket beroende av anläggningens speciella förutsättningar, 
men generellt har en gräns dragits på ungefär tre kilometer från den aktuella vägen. I 
områden där kringservicenivån är förhållandevis låg kan dessa tre kilometer ibland 
överstigas för enskilda anläggningar och i områden med en högre kringservicenivå, 
exempelvis i eller nära städer och större orter, kan det tänkas att denna gräns minskas
kraftigt då den servicen till största delen får anses tjäna den omkringliggande bebyggelsen. 

Det finns även många typer av anläggningar som på många sätt och vis skulle kunna
klassas som kringservice. Exempel på sådan service kan vara badplatser, loppmarknader 
och tillfällig handel såsom bär- och svampförsäljning på rastplatser och andra parkeringsytor.
Dessa har dock exkluderats från kringservicebegreppet i denna studie då de har en alltför 
tillfällig karaktär eller för att anläggningen inte syftar till att serva vägens trafikanter i 
tillräckligt stor utsträckning.

2.2 Kategorier
På grund av att begreppet kringservice är så pass brett i sin definition inkluderar det många
olika typer av anläggningar. Dessa olika typer av anläggningar har delats upp i fem 
kategorier beroende på deras skilda användningsområden och egenskaper. De definierade 
kategorierna är:

 Rastanläggningar
 Bilserviceanläggningar
 Måltidsfaciliteter
 Övernattningsinrättningar

Dagligvaruhandel
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2.2.1 Rastanläggningar

Rastanläggningar är anläggningar som ger trafikanten möjlighet att stanna och parkera sitt 
fordon i nära anslutning till vägen. De används till stor del för korta pauser och stopp och
består av: 

 Rastfickor 
 Rastplatser 

Rastfickorna kan även kallas för parkeringsfickor och ligger i direkt anslutning till vägen i 
vägens riktning utan någon avskiljning från vägbanan. Dessa parkeringsfickor är ofta, men
långt ifrån alltid, utmärkta med parkeringsskyltar. Ibland kan även dessa parkeringar vara
kombinerade med en busshållsplats men i de fall då det inte finns någon parkeringsskylt på 
busshållsplatsen är det inte tillåtet att parkera där och därmed faller busshållsplatser utanför
definitionen av en kringserviceanläggning.

Till rastfickor hör även avfartsparkeringar som skiljer sig från parkeringsfickorna genom att 
de har någon form av avskiljning mot vägbanan. Avskiljaren kan utgöras av allt från en 
gräsremsa till ett räcke eller en mindre skogsdunge. Dessa avfartsparkeringar har således in- 
och utfarter till vägen. Antalet in- och utfarter kan variera från endast en till vanligtvis två.
I vissa fall är det även så att det är reglerat vilken av dem som är in- respektive utfart. 

Den andra typen av rastanläggning är rastplatser. För dessa är vanligtvis Vägverket 
huvudman men undantag i kommunal regi finns2. Rastplatser är vanligtvis utrustade med 
toaletter, bord, bänkar och sopkorgar. Rastplatserna liknar i regel ofta en avfartsparkering 
och är nästan alltid skyltad med en så kallad rastplatsskylt. På de flesta av rastplatserna
finns det även någon form av informationstavla. Det är oftast information om kommunen,
närmsta tätort, ett intilliggande naturreservat eller omnejden i övrigt. Dessa informationstavlor 
förekommer även på många rastfickor.

2 Lennart Johnson VSÖ, 2006-10-19
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2.2.2 Bilserviceanläggningar

Inom kategorin för bilserviceanläggningar faller sådan kringservice som primärt riktar sig till 
fordonets behov av olika typer av service och det finns två olika typer av 
bilserviceanläggningar:

 Verkstäder 
 Bensinstationer

Verkstäder definieras här som verkstäder för någon form av fordonsreparationer. Det kan 
vara verkstäder för personbilar, lastbilar eller enbart för däckservice. De olika verkstäderna
kan vara både fristående enskilda företag och märkesverkstäder knutna till specifika
återförsäljare eller tillverkare. 

Med bensinstationer avses anläggningar för försäljning av någon typ av fordonsbränsle. Det 
kan dock göras en åtskillnad mellan bemannade och obemannade stationer. Bemannade
stationer har som benämningen antyder personal på plats och då oftast någon form av 
livsmedelsavdelning och återförsäljning av olika bilserviceprodukter såsom till exempel 
motorolja, kylarvätska och vindrutetorkare med mera. Den övriga servicenivån på de 
bemannade stationerna kan variera i mycket hög grad. Vissa stationer är utrustade med allt 
ifrån luft och vatten till biltvätt och verkstad medan andra saknar det mesta utom en 
bensinpump. Av de obemannade stationerna finns det två typer, den ena är så kallade
tankomater avsedda för främst personbilar och den andra är enkla tankstationer för lastbilar.

Det finns här flera typer av service som skulle kunna anses som en typ av
bilserviceanläggning men dessa har inte ansetts uppfylla de krav för en 
kringserviceanläggning som beskrivits ovan. Exempel på några sådana anläggningar kan
vara olika reservdelsåterförsäljare, bilförsäljare, skrotupplag och bärgningstjänst.
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2.2.3 Måltidsfaciliteter

Kategorin för olika faciliteter där man kan köpa och bli serverad mat utmed vägen inrymmer
tre typer:

 Restauranger 
 Gatukök 
 Caféer 

Restauranger innefattar alla anläggningar där man kan bli serverad varma och/eller kalla 
måltider vid till restaurangen tillhörande bord och stolar. Ett gatukök är en typ av restaurang
som endast serverar enklare måltider i form av vanligtvis hamburgare, kebab och korv och 
endast erbjuder enkla eller inga arrangemang för förtäring av måltiden på plats, det vill säga 
att det oftast saknas tillhörande bord och stolar. Till den sista typen, som benämns som 
caféer, hör alla anläggningar där man främst kan bli serverad kaffe och fika. Det kan till
exempel röra sig om vanliga caféer och konditorier.

Inom denna kategori kan det ibland vara svårt att hålla isär de olika begreppen då det många
gånger sker en överlappning mellan de olika typerna. Till exempel går det på många 
restauranger även att beställa enbart kaffe och på många caféer finns även möjligheter att 
beställa enklare måltider såsom sallader och smörgåsar.
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2.2.4 Övernattningsinrättningar

Övernattningsinrättningar innebär att den service som i första hand erbjuds är någon form av 
övernattningsmöjlighet för till exempel en förbipasserande trafikant. Denna kategori är
uppdelad i tre huvudtyper:

 Hotell 
 Vandrarhem 
 Campingplatser 

Det är svårt att skilja på hotell och motell då motell i princip enligt definition är ett hotell längs 
med vägen, ett så kallat motorhotell. Dessa har därför kombinerats i en och samma 
underkategori. För att benämnas som hotell måste anläggningen erbjuda ett mer komplett 
boende, till exempel att det serveras frukost och att inga sänglinnen eller liknande behöver
tas med av gästen.

Vandrarhem erbjuder till skillnad från hotell en något enklare form av boende. På ett 
vandrarhem hyr man inte ett rum som man gör på ett hotell utan oftast hyr man en sängplats.
Det här kan leda till att man får dela rum med andra gäster och i många fall även behöver ta 
med egna sängkläder eller hyra på vandrarhemmet. Gränsen mellan vad som är ett 
vandrarhem och vad som är ett hotell är dock inte alltid glasklar. På många platser utmed
vägarna finns det anläggningar som kan falla in under båda typerna, till exempel så kallade 
Rum & Frukost anläggningar (Bed & Breakfast) och pensionat. Båda dessa har dock 
placerats som en typ av vandrarhem då de anses ligga närmare den definitionen. 

Den tredje typen, campingplatser, är en anläggning för uppställning av husbil eller husvagn
mot betalning. På campingplatserna finns det även tältplatser och i många fall även små 
stugor att hyra för dem som saknar ett ”mobilt boende”. Denna underkategori inkluderar även 
så kallade husvagnsföreningar med särskilda husvagnsplatser utmed vägarna. En 
förutsättning för att anläggningen ska klassas som campingplats är att den är någorlunda
organiserad och kan erbjuda gästerna tillgång till exempelvis vatten och el.
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2.2.5 Dagligvaruhandel

Med dagligvaruhandel menas butiker där inköp av dagliga förbrukningsvaror såsom 
livsmedel, hygienartiklar och tidningar med mera kan göras. Kategorin består av endast en 
underkategori vilken är livsmedelsbutiker. Till livsmedelsbutiker inordnas allt ifrån 
stormarknader till små närbutiker, lanthandlare och kiosker. 

Vad gäller dagligvaruhandelns och livsmedelsbutikernas roll som kringservice för vägarna är 
det i mångt och mycket ett gränsfall. Det kan diskuteras huruvida dagligvarubutiker, och
framförallt stormarknader, riktar sig mot vägens trafikanter eller inte. I huvudsak riktar sig 
deras service gentemot närområdet, men ändå fyller de en funktion för vägens trafikanter 
som kan stanna för att göra små kompletteringsköp eller bara för att köpa glass och en
tidning. Trots att dessa anläggningar riktar sig mot närområdet fyller de ändå i hög grad en 
funktion som kringservice.

2.3 Studerade vägar
De vägar som varit underlag för den här studien är framförallt större vägar med en stor del 
genomfartstrafik. Små vägar med enbart eller i princip enbart lokal trafik har undantagits från 
denna studie. De vägar som tagits med är europavägar, riksvägar och de större länsvägarna,
det vill säga de länsvägar med ett vägnummer under 500.

2.4 Trafikantgrupper
Då anläggningarna som definieras som kringserviceanläggningar erbjuder service till 
trafikanterna på vägen är det viktigt att kunna urskilja vilka det är som trafikerar vägarna. 
Olika trafikanter uppträder på olika sätt och har olika behov av service utmed vägen och med 
bakgrund av det har en uppdelning av trafikanterna i trafikantgrupper gjorts.

Trafikanterna kan delas upp i två grundgrupper, en för yrkestrafik och en för privat trafik. 
Yrkestrafiken är, som benämningen antyder, trafikanter som använder vägen i sitt yrke och 
har vägen och fordonet som sin arbetsplats. Det rör sig kanske framförallt om tung trafik, det 
vill säga lastbilar och bussar, men hit räknas även taxi, utryckningsfordon och annan trafik 
som sker för arbetets räkning. Den privata trafiken utgörs av dem som trafikerar vägen på sin 
lediga tid. Det rör sig då om allt från arbetspendling till semesterresor.
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För både yrkestrafiken och den privata trafiken kan en indelning i nationella, regionala och 
lokala undergrupper göras. De största skillnaderna mellan dessa grupper är trafikantens
kännedom om området och platsen, längden på deras resor och valet av väg.

 Yrkestrafik 
 Nationell 
 Regional 
 Lokal 

Privat trafik
 Nationell 
 Regional 
 Lokal 

Trafikanter i den nationella gruppen håller sig till stor del på de största vägarna då de är på 
längre genomresor och de är inte så välbekanta med de områden de passerar. Den 
regionala trafikantgruppen är något mer bekant med området då de kör samma väg och i 
samma område förhållandevis ofta och starten och målet för resorna oftast är inom det 
regionala området där de bor eller arbetar. De lokala trafikanterna är mycket välbekanta med 
området då de förmodligen bor eller arbetar just där. De färdas ofta på mer lokala vägar än 
de som är föremål för den här studien men i de fall de åker på de större vägarna gäller det 
korta sträckor inom det lokala området, mellan två delar i samma ort eller liknande.
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3. Etableringsprocessen 

I detta kapitel behandlas hur etableringsprocessen går till. Här förklaras de olika aktörernas
roller och ansvarsområden i processen samt vilken lagstiftning som kan spela in vid en
etablering utmed vägen. 

Fig. 3.1 Olika lagars tillämpningsområden3

3.1 Aktörer
Det finns fyra olika aktörer som deltar i processen vid en etablering utmed vägen. Dessa är 
etableraren, kommunen, länsstyrelsen och Vägverket. Utöver dessa aktörer kan även andra 
intressenter som naturskyddsföreningar, intresseorganisationer med flera delta i processen 
beroende på var etableringen är tänkt att lokaliseras. Här beskrivs dock enbart de fyra 
primära aktörerna och deras roller i etableringsprocessen.

3.1.1 Etableraren
En etableringsprocess initieras oftast av och tack vare att en näringsidkare kontaktar
kommunen med en förfrågan om en specifik plats eller om möjliga platser för lokalisering i 
den aktuella kommunen. Detta är oftast fallet i expansiva kommuner men det kan tänkas att 
mindre expansiva kommuner mer aktivt måste söka upp möjliga etablerare med förslag på 
lokalisering. Etableraren får sedan efter sin förfrågan samråda med kommunen och komma 
överens om en plats och vilka förutsättningar som ska gälla.4

När en överenskommelse är nådd inleds ofta ett detaljplanearbete av kommunen och ett 
problem för många etablerare är att handläggningstiderna för planprocesser ofta är lång och 
utdragna.5 Ett annat problem kan vara konflikter om vem som ska bekosta de olika 
trafiklösningar som kan behövas till följd av den nya tänkta etableringen. Kostnaden eller i 
alla fall en del av den kostnad som trafiklösningarna innebär kan då falla på etableraren då 
varken Vägverket eller kommunen vill eller kan göra de nödvändiga investeringarna. Hur

3 Bild från Vägars närområde, s 29 
4 Mikael Jonsson, 2006-10-05
5 Mikael Jonsson, 2006-10-05
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finansiering ska gå till görs vanligen upp i så kallade exploateringsavtal mellan etableraren, 
kommunen och Vägverket.6

3.1.2 Kommunen
Det är kommunerna som kan påverka bebyggelseexploateringen längs en väg mest och 
hindra olämpliga ingrepp i landskapet genom att kommunerna har monopol på planeringen
enligt plan- och bygglagen. Kommunerna ansvarar alltså för att planlägga mark- och 
vattenområden och ser då till att bebyggelse och annan markanvändning lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat de boendes och övrigas hälsa, 
möjligheterna att ordna trafik och annan samhällsservice samt möjligheterna att förebygga 
buller och andra störningar. Kommunerna ansvarar också vid planläggning och 
bygglovsprövning för att byggnader och anläggningar placeras och utformas så att de inte
inverkar negativt på trafiksäkerheten. Numera, sedan ändringen i plan- och bygglagen, har 
kommunen även större möjligheter att påverka och ställa krav på en estetiskt tilltalande
utformning av den byggda miljön.7

Varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan där grunddragen för kommunens
markanvändning, hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras, hur riksintressen
tillgodoses och hur miljökvalitetsnormer iakttas ska anges.8 Översiktsplanen är inte bindande
och i begränsade områden av kommunen som behöver ytterligare reglering kan detaljplaner 
eller områdesbestämmelser antas för att säkerställa att markanvändningen enligt 
översiktsplanen följs.

I områden där kommunen är väghållare så ansvarar kommunen för det allmänna vägnätet.
Detta innebär att kommunen är tillståndmyndighet för byggnader, skyltar och andra 
anläggningar inom vägområdet. Undantag finns dock för vissa utpekade större och 
övergripande vägar för vilka staten (Vägverket) är väghållare. I bygglovsärenden inom det 
byggnadsfria avståndet intill en statlig allmän väg ska kommunen alltid remittera ärendet till 
Vägverket.9

3.1.3 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen ansvarar för att tillvarata och samordna statens intressen i den översiktliga 
planeringen och att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses. Detta innebär att 
länsstyrelsen granskar de kommunala översikts- och detaljplanerna så att de inte innebär
påtaglig skada för riksintressen. Utöver riksintressena granskar de även planerna för att se 
att frågor beträffande hälsa, säkerhet och risker är tillfredsställande lösta och att 
miljökvalitetsnormer iakttas av kommunerna i deras planering.10 Länsstyrelsen ansvarar även 
för att samordning sker mellan kommuner i deras gemensamma intressen, som till exempel
vägar av regional betydelse, och ska fungera som rådgivare och kontinuerligt förmedla 
planeringsunderlag för kommunernas planering.11

Utanför detaljplanelagt område är det länsstyrelsen som är tillståndsmyndighet för 
byggnader, skyltar och andra anläggningar kring allmänna vägar för vilka lov inte erfordras.
Ansvaret gäller utanför vägområdet (inom vägområdet är det Vägverket eller väghållaren 
som ger tillstånd) och ska prövas utifrån trafiksäkerhets- och miljösynpunkt.12 Vid 
vägplanering och markanvändningsplanering i övrigt är det Länsstyrelsen som beslutar om 

6 Mats Carlsson, 2006-10-06
7 Vägens närområde, s. 5 
8 Vägars närområde, s. 27 
9 Vägars närområde, s. 27 
10 Vägens närområde, s. 5 
11 Vägars närområde, s. 28 
12 Vägars närområde, s. 28 
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projektet kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas och godkännas av länsstyrelsen.13

3.1.4 Vägverket
För att få ansluta eller ändra en anslutning till en allmän väg krävs det tillstånd från 
väghållningsmyndigheten (Väglagen 39 §), vilket oftast är Vägverket eller ibland även 
kommunen. Detta är i princip det enda verktyg som Vägverket idag har för att påverka 
lokaliseringen av olika anläggningar utmed vägen. Detta gäller dock inte för enskilda vägar
som är med i detaljplaner eller förutsatta i områdesbestämmelser.

Vägverket har ett övergripande ansvar för hela vägtransportsystemet, dess utveckling och 
långsiktiga funktion samt för att samarbetet och samspelet med övriga intressenter fungerar.
Vägverket har som väghållare ansvar för det statliga vägnätet men även ett sektorsansvar
som innebär ett ansvar för det övriga gatu- och vägnätet. I och med sektorsansvaret ingår 
det även i Vägverkets arbete att tillhandahålla underlag för kommunernas samhällsplanering
samt att följa och stödja utvecklingen av vägtransportsystemet i stort i kommunernas
samhällsplanering.14

I Vägverkets ansvar ingår det även att vägtrafikanläggningar inom det statliga vägnätet håller 
hög kvalitet bland annat med avseende på estetisk och arkitekttonisk utformning samt att de 
är väl anpassade till omgivningen.15

”En väg är ett byggnadsverk som har ett eget värde genom sin historia, sin 
linjeföring, sina broar och sitt innehåll i form av belysning, räcken, skyltar,
planteringar med mera. Vägen är också en del i ett större sammanhang, där
natur- och kulturmiljön och andra kulturella uttryck ger förutsättningarna för
samspelet mellan vägen och dess omgivningar. Tätorter och städer innebär
särskilda förutsättningar, där hänsyn till byggda kvaliteter, bebyggelsemönster,
kvartersstruktur och till dem som vistas i den byggda miljön är särskilt viktigt. God 
funktion, genomtänkt form och tidsbeständig utformning skall prägla 
väganläggningen oavsett dess storlek, art och geografiska läge.”16

I ansvaret ingår också hur vägtrafiksystemet inverkar på trafikanternas upplevelse,
beteende och säkerhet för vilka vägarnas omgivning har mycket stor betydelse. Vägverket 
är också ansvarig för att tillhandahålla regler för vägtransportsystemets nyttjande och ska 
även tillståndspröva byggnader, skyltar och andra anläggningar inom vägområdet för de 
statliga vägarna.17 På det statliga vägnätet är det även Vägverket som är ansvarig för att 
miljöstörningar vid vägens byggande, drift eller brukande inte sker samt att tillsammans med 
kollektivtrafikbolagen utforma kollektivtrafikens anläggningar så att goda förutsättningar ges 
för kollektivt resande.18

Parallellt med Vägverkets övriga ansvar har de även ett gemensamt ansvar tillsammans med 
alla aktörer i samhällsbyggnadsprocessen att arbeta efter den av riksdagen beslutade
nollvisionen.19 Nollvisionen innebär att ingen ska behöva dödas eller skadas svårt i trafiken
och det är därför mycket viktigt att alla åtgärder utmed vägarna prövas med utgångspunkt
från trafiksäkerhet.

13 Vägars närområde, s. 28 
14 Vägens närområde, s. 5 
15 Vägars närområde, s. 28 
16 Utdrag från ”Vägverkets policy för vägarkitektur” (Riktlinjer för utformning av vägens närområde)
17 Vägens närområde, s. 5 
18 Vägars närområde, s. 28 
19 Vägars närområde, s. 26 
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3.2 Lagstiftning 
De lagstiftningar som kan tänkas vara aktuella vid en etablering utmed vägen beskrivs i 
bilagan. De lagar som det rör sig om är framförallt Plan- och bygglagen,
Fastighetsbildningslagen, Miljöbalken, Väglagen och Lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. Om ytterligare och mer heltäckande information efterfrågas
hänvisas till lagstiftningen i sin helhet.
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4. Kringservicens lokalisering 4. Kringservicens lokalisering 
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För att kunna förstå olika anläggningars motiv för etablering på en viss plats är det bra att 
känna till de olika mönster och strukturer i det befintliga utbudet av service längs med
vägarna. I detta avsnitt analyseras därför var de olika typerna av kringservice är lokaliserade 
och i vilken omfattning de existerar. Utgångspunkt för dessa analyser tas från det 
kartmaterial som var resultatet av den kartläggning20 av det befintliga kringserviceutbudet i 
Mälardalen som genomfördes under sommaren 2006. Utgångspunkten för analyserna 
kommer att vara hela Mälardalsregionen men de kartklipp som visas kommer endast visa 

Södermanlands län.

För att kunna förstå olika anläggningars motiv för etablering på en viss plats är det bra att 
känna till de olika mönster och strukturer i det befintliga utbudet av service längs med
vägarna. I detta avsnitt analyseras därför var de olika typerna av kringservice är lokaliserade 
och i vilken omfattning de existerar. Utgångspunkt för dessa analyser tas från det 
kartmaterial som var resultatet av den kartläggning

  
Fig. 4.1 Kringserviceanläggningar i Södermanlands län. Fig. 4.1 Kringserviceanläggningar i Södermanlands län. 
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20 av det befintliga kringserviceutbudet i 
Mälardalen som genomfördes under sommaren 2006. Utgångspunkten för analyserna 
kommer att vara hela Mälardalsregionen men de kartklipp som visas kommer endast visa 

Södermanlands län.

20 Kringserviceanläggningar i Mälardalen
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4.1 Sammansättning
I kartläggningen registrerades totalt 1677 kringserviceanläggningar i Uppsala-, 
Södermanlands-, Örebro- och Västmanlands län som var de län som ingick i 
undersökningen.  I diagrammet nedan (Fig. 4.2) kan utläsas att av dessa registrerade
anläggningar utgör, vid indelning i de olika kategorier som definierats tidigare,
rastanläggningarna den absolut största delen med 766 anläggningar följt av 
måltidsfaciliteterna (416), bilserviceanläggningarna (343), dagligvaruhandel (161) och 
slutligen övernattningsinrättningarna (152).
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Fig. 4.2  Antalet anläggningar för varje kategori av kringservice.

Den som är observant upptäcker nog att antalet anläggningar överstiger det totala antalet
anläggningar som registrerats. Detta beror dock på att flera anläggningar ”överlappar”
varandra, det vill säga att en anläggning kan ha flera funktioner och därmed registrerats i två 
eller flera kategorier av kringservice. Detta gäller framförallt mellan 
övernattningsinrättningarna och måltidfaciliteterna då till exempel många hotell även har en 
restaurangdel.
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Fig. 4.3 Antalet anläggningar för varje typ av kringservice.

Om man ser till sammansättningen och fördelningen i diagrammet ovan (Fig. 4.3) av de olika 
typerna av kringservice är det mycket tydligt att den absolut vanligaste serviceanläggningen 
utmed vägarna är rastfickorna. Bakom rastfickorna är steget ner till bensinstationerna och 
restaurangerna på andra respektive tredje plats mycket stort och sedan är det ett litet hopp 
ner till livsmedelsbutikerna och caféerna. Därefter följer de övriga servicetyperna relativt tätt 
med campingplatserna och rastplatserna på delad sista plats.
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4.2 Rastanläggningar
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Fig. 4.4 Rastanläggningar i Södermanlands län
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4.2.1 Rastfickor
Rastfickorna är den vanligast förekommande serviceanläggningen utmed vägen. Trots det är 
det svårt att se ett tydligt mönster eller struktur för hur och varför dessa ligger där de ligger. 
Förekomsten är mycket varierande mellan olika vägsträckor och vägtyper. Rastfickor
existerar i princip inte utmed vägsträckor med motorvägsstandard och andra vägar med 
skilda körfält, vilket tydligt visas av kartklippet ovan (Fig. 4.4), där E 20 i norr och E 4 i söder 
helt saknar rastfickor. Att förekomsten av rastfickor är förhållandevis låg längs med 
europavägar i övrigt kan även bero på att många av dessa har skilda körfält och i många fall 
även planskilda korsningar, och därmed trafikeras i högre hastigheter än vanliga landsvägar.
Att förekomsten av rastfickor skiljer sig mellan olika vägsträckor med liknande standard är 
svårare att finna svar på. På vissa sträckor kommer rastfickorna mycket tätt men på andra 
sträckor är rastfickorna sällsynta eller saknas helt. En möjlig orsak till detta kan vara att det 
vid planeringen och framförallt vid byggandet av vägen är ett sätt att spara in pengar genom 
att minska eller helt ta bort antalet rastfickor utmed vissa sträckor där det inte behövs i lika 
stor utsträckning21. I många fall kan koncentrationen av rastfickor vara högre där vägen går 
igenom ett naturskönt område, längs med vattendrag eller kusten, där det kan vara mer 
attraktivt att stanna. Rastfickorna kan ibland även vara anknutna till aktiviteter i området 
såsom naturreservat, skogsbruk eller annat som behöver informations- eller 
uppställningsplatser i närheten till vägen.
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Fig. 4.5 Rastfickor i Mälardalsregionen.

Sett till hela det större vägnätet i Mälardalsregionen är det rent statistiskt så att en rastficka 
kommer var fjärde kilometer, men i verkligheten stämmer inte detta då skillnaden mellan de 
olika vägtyperna och även olika vägsträckor är stor. I diagrammet (Fig. 4.5) ovan bekräftas 
uppfattningen om att rastfickorna är glest förekommande utmed europavägarna men att det 
på riks- och länsvägarna är ganska jämnt. Rastfickor förekommer dock lite tätare längs med 
riksvägarna än längs med länsvägarna.

21 Mats Carlsson, Intervju 2006-10-06
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4.2.2 Rastplatser
Rastplatserna är i förhållande till rastfickorna mycket glest förekommande då man kan 
tänkas stöta på en rastplats var tionde mil i snitt. Rastplatserna förekommer dock nästan 
enbart på de större vägarna med stora andelar regionala och nationella trafikanter.
Koncentrationen är högst på europavägarna och i Mälardalsregionen förekommer det inga
rastplatser alls på länsvägar, vilket i sin tur talar för att de lokaliseras vid de större vägarna. 
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Fig. 4.6 Rastplatser i Mälardalsregionen

Lokaliseringen av rastplatser är vanlig vid natursköna platser där det är attraktivt och fint att 
stanna och rasta, och många gånger kombineras även rastplatserna med någon form av 
information om attraktioner, sevärdheter, tätorter och kommuner i området vid rastplatsen. 
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4.3 Bilserviceanläggningar 
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Fig. 4.7 Bilserviceanläggningar i Södermanlands län. 



4.3.1 Bensinstationer
Bensinstationerna är de näst mest förekommande serviceanläggningarna utmed vägarna
och om man ser till var de ligger lokaliserade utmed vägnätet kan ett mönster utläsas där
många stationer ligger nära eller i anslutning till en tätort eller stad. Det kan också utläsas att 
stationerna tenderar att ligga vid trafikplatser eller nära eller i korsningar mellan två vägar. 
Som kan avläsas i diagrammet (Fig. 4.8) nedan, så skiljer sig koncentrationen av stationer 
ganska dramatiskt mellan de olika vägtyperna. Bensinstationer är betydligt vanligare utmed 
större vägar än utmed mindre vägar, vilket visas genom att koncentrationen av stationer på 
europavägarna är mer än tre gånger så hög som för länsvägarna. Riksvägarnas 
koncentration är i princip samma som för alla vägtyper tillsammans med ett snitt på drygt en 
station varje mil.
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Fig. 4.8 Bensinstationer i Mälardalsregionen. 

Det finns även olika typer av bensinstationer och deras utbud av tjänster varierar. Ungefär
varannan station är bemannad och då oftast någon form av livsmedelsförsäljning medan den 
andra halvan består av så kallade tankomater och enbart erbjuder bränsle. På de 
bemannade stationerna kan även annan service som biltvätt, bil- och släputhyrning och 
verkstad ibland erbjudas trafikanterna. Av de 266 stationer som togs med i kartläggningen22

hade endast elva procent någon form av miljöbränsle att erbjuda trafikanterna, vilket kan
tyckas vara anmärkningsvärt då fler och fler miljöbilar trafikerar vägarna och arbete pågår för 
att öka andelen miljöbilar ute på vägarna.

22 Kringserviceanläggningar i Mälardalen
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4.3.2 Verkstäder
Det finns verkstäder i flera olika utföranden från större kedjor och märkesverkstäder till 
mindre enskilda belägna vid eller i närheten av ägarens bostad. Oavsett vilken typ av 
verkstad det handlar om är det tydligt att de flesta ligger tätortsnära. Längs med de mindre 
vägarna är det något vanligare med enskilda stora eller små verkstäder medan de större 
kedjorna mer lokaliserar sig till de större vägarna och kanske framförallt de större orterna.
Totalt sett är det dock tätare med verkstäder utmed europavägarna än utmed riks- och 
länsvägarna.
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Fig. 4.9  Verkstäder i Mälardalsregionen
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4.4 Måltidsfaciliteter 
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Fig. 4.10 Måltidsfaciliteter i Södermanlands län. 
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4.4.1 Restauranger
De restauranger som finns utmed vägarna är nästan uteslutande lokaliserade till tätorter eller 
ligger i nära anslutning till tätorter. Undantagen finns men de är förhållandevis få och ligger
då ofta på mer natursköna platser eller vid lägen där flera vägar går ihop. Restauranger är 
mer vanligt förekommande på större vägar vilket man kan utläsa av diagrammet (Fig. 4.11) 
nedan. Det är betydligt högre koncentration av restauranger på europavägarna än på riks- 
och länsvägarna. Detta kan bero på att restaurangerna ligger tätortsnära och de större
vägarna oftare passerar igenom större orter och städer där det finns fler restauranger och
det allmänna serviceutbudet är större.
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Fig. 4.11 Restauranger i Mälardalsregionen
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4.4.2 Gatukök
Gatuköken är ganska glest förekommande utmed vägarna och finns allt som oftast i 
tätorterna. Av diagrammet (Fig. 4.12) nedan kan man även se att de är vanligare längs med 
riksvägarna än längs med andra typer av vägar och i snitt stöter man på ett gatukök nästan
var femte kilometer.
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Fig 4.12 Gatukök i Mälardalsregionen

4.4.3 Caféer
Caféer är ofta lokaliserade till tätorter men många är även lokaliserade vid natursköna
platser vid vatten eller vid andra attraktiva platser. Enligt diagrammet (Fig. 4.13) nedan syns 
det även att koncentrationen av caféer är högre vid större vägar än vid mindre.
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Fig. 4.13 Caféer i Mälardalsregionen.
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4.5 Övernattningsinrättningar
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Fig 4.14 Övernattningsinrättningar i Södermanlands län 



4.5.1 Hotell
Hotell ligger allt som oftast i eller nära tätorter. I tätorterna eller i de fall hotellen är 
lokaliserade utanför tätorterna finns det ofta någon annan typ av attraktiv anläggning intill 
hotellet som drar till sig besökare. Dessa anläggningar kan till exempel vara djurparker, 
konferensanläggningar, golfbanor eller andra tilldragande aktiviteter och sevärdheter. Många 
hotell kan även vara en attraktion i sig eller erbjuda spa-behandlingar och konferenslokaler,
och de behöver då inte ligga intill andra attraktioner Det är även vanligt förekommande att 
hotell etablerar sig i gamla herrgårdar och liknande och dessa kan då ligga mer utlokaliserat 
på landsbygden.
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Fig. 4.15 Hotell i Mälardalsregionen.

Om man ser till fördelningen på varje vägtyp i diagrammet (Fig. 4.15) ovan syns tydligt att det 
finns förhållandevis fler hotell utefter de större vägarna, och då framförallt längs med 
europavägarna. Det är nästan två gånger högre koncentration av hotell utmed 
europavägarna än utmed riks- och länsvägarna. Detta kan bero på att hotellen ofta 
lokaliseras till tätorterna och städerna, och i de större tätorterna finns det oftast fler hotell och 
de större vägarna passerar oftast genom större städer jämfört med de mindre vägarna.

4.5.2 Vandrarhem
Vandrarhemmen finns i tätorterna men då inte alltid intill europa-, riks- eller länsvägar utan 
mer inne i tätorterna. De vandrarhem som ligger utmed vägarna är då istället oftast 
lokaliserade en bit utanför tätorterna. Vandrarhemmens storlek varierar dock mycket från 
större STF23 anslutna till privatpersoner som hyr ut sitt extrarum. Utefter vägarna förekommer
också ofta så kallade ”Rum och Frukost” eller ”Bed & Breakfast”(B & B) anläggningar. Dessa 
anläggningar och vandrarhem i stort ligger ofta i trevliga och natursköna miljöer, då de inte
ligger i tätorter.

23 STF – Svenska Turistföreningen, www.stfturist.se 
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Fig. 4.16 Vandrarhem i Mälardalsregionen. 

Vandrarhemmen förekommer i högre grad utmed riks- och länsvägarna och är ganska 
sällsynta utmed europavägarna, vilket kan utläsas av diagrammet (Fig. 4.16) ovan.  Denna 
fördelning kan bero på de mindre vandrarhemmen och de B & B som ofta ligger utmed de 
mindre vägarna.

4.5.3 Campingplatser
Campingplatserna förekommer i princip aldrig i tätorter men de ligger dock ofta i närheten av 
en tätort. De ligger ofta naturskönt och ofta vid sjöar, hav och andra badplatser, eller med
närhet till andra attraktiva semesteraktiviteter. Campingplatserna ligger också vanligtvis lite 
avskilt från vägarna. I diagrammet (Fig. 4.17) nedan ser man att campingplatserna är 
vanligast längs med riksvägarna medan förekomsten är förhållandevis jämn på europa- 
respektive länsvägarna. 
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Fig. 4.17 Campingplatser i Mälardalsregionen.
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4.6 Dagligvaruhandel
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Fig. 4.18 Dagligvaruhandel i Södermanlands län. 



Livsmedelsbutikerna ligger alltid i anslutning till eller i större eller mindre tätorter. I de mindre
tätorterna är butikerna mindre och ligger oftast i centrum eller centralt i tätorten. I de större
tätorterna och städerna är även butikerna större och de ligger då oftast inte inne i centrum
eller i de centrala delarna av orten. Istället ligger de ofta vid in- och utfarterna till staden eller 
orten och många stormarknader är även belägna i så kallade externa handelsområden. 
Stormarknaderna förekommer som sagt i olika externa handelsområden och ligger då oftast 
vid de högtrafikerade och större vägarna. Mindre butiker och lanthandlare är inte lika vanliga 
utefter de stora vägarna utan de förekommer istället mer utmed de mindre vägarna och i de 
mindre orterna.
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Fig. 4.19 Livsmedelsbutiker i Mälardalsregionen.

I diagrammet (Fig. 4.19) ovan ser man att det förekommer fler livsmedelsbutiker utmed de 
mindre riks- och länsvägarna än utmed europavägarna. 

4.7 Service för tunga fordon 
Service för tunga fordon är kanske framförallt rastanläggningar, bensinstationer,
restauranger och caféer. Tunga fordon som bussar och lastbilar tar mer plats än vanliga 
personbilar och för att en serviceanläggning ska uppfylla de krav som tunga fordon kräver 
måste det finnas platser för uppställning och parkering för bussar och lastbilar med eller utan 
släp. Det krävs även att in- och utfarterna är utformade så att långa fordon lätt kan ta sig in 
och ut från parkeringen på ett trafiksäkert sätt. För att det på en rastficka ska finnas plats för 
ett eller flera tunga fordon krävs det att den är tillräckligt lång och även är tillräckligt bred för 
att parkering av ett tungt fordon ska bedömas som säkert och möjligt.

För den tunga trafiken och yrkestrafiken finns det reglerat hur länge en förare får köra i ett 
sträck och därför är det mycket viktigt med platser för tunga fordon att stanna och rasta på. 
Ett normalt körpass är på fyra och en halv timme följt av en halvtimmes rast.24 Med 
utgångspunkt från detta och räknat från de stora lastningsplatserna så innebär det att stora
delar av yrkestrafiken rastar på samma ställen. 

Vad gäller den tunga trafiken så är det kanske rastanläggningarna som nyttjas mest. Fler och 
fler av yrkeschaufförerna sover och äter i lastbilen och behöver då inte stanna på ställen med 

24 Kjell Carlsson, Sörmlast AB, 2006-06-20
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annan service än parkering. Många yrkeschaufförer25 har anmärkt på att det är ont om
rastanläggningar med plats för tunga fordon men enligt denna kartläggning är det ungefär tre 
av fyra rastanläggningar som rymmer ett eller flera tunga fordon. Om det totalt sett är för få 
eller chaufförernas uppfattning beror på dålig eller otydlig skyltning om när och var dessa 
rastanläggningar finns är svårt att säga. Förekomsten av rastanläggningar varierar mellan 
olika vägtyper och vägsträckor, men i diagrammet (Fig. 4.20) nedan kan man se att det på 
europavägarna är förhållandevis få rastanläggningar både totalt och med plats för tunga
fordon. Alla rastplatser har nästan uteslutande plats för tunga fordon och det är dessa som 
oftast erbjuder rastmöjligheter utmed europavägarna.
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Fig. 4.20 Rastanläggningar med plats för tunga fordon i förhållande till det totala antalet
rastanläggningar i Mälardalsregionen

För bensinstationer är det långt ifrån alla som erbjuder service till tunga fordon. Ungefär 42 
% av alla bensinstationer i Mälardalen har dock plats för ett eller flera tunga fordon och även 
en speciell pump utan tak speciellt för lastbilar. Det kan även röra sig om mindre 
bensinstationer enbart avsedda för lastbilar, och dessa är ofta lokaliserade till 
industriområden och andra mer ocentrala lägen. 

För andra anläggningar som restauranger, gatukök och caféer är det totalt 32 % som har 
plats för tunga fordon. Parkeringsmöjligheterna för tunga fordon varierar dock från 55 % för 
gatukök till 34 % för restauranger och endast 20 % för caféer. Antalet platser på varje 
anläggning är dock ofta begränsat och lastbilar kan då endast stanna i den mån det finns 
ledig plats.

25 Kjell Carlsson, 2006-06-20
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4.8 Slutsatser
Om man ser till hela utbudet av kringservice utmed vägarna syns det tydligt att de flesta 
typerna av service tenderar att lokalisera sig i eller i närheten av tätorter. Utmed vägen på 
landsbygden är det i princip bara rastanläggningar som förekommer mer frekvent och då och 
då även enstaka caféer, campingplatser eller vandrarhem på mer natursköna vägsträckor.

Det går även att utläsa att olika typer av kringservice tenderar att dras mot olika vägtyper, 
eller kanske framförallt till olika storlekar på vägar. Det finns grovt uppdelat två grupper av 
kringservice, en som dras till de större vägarna och en som dras till de något mindre 
vägarna. Gruppen som dras till de större och mer trafikerade vägarna är rastplatser, hotell, 
caféer, restauranger, verkstäder och bensinstationer. Dessa olika kringservicetyper har alla 
en högre koncentration på större vägar och är som högst på europavägarna men 
förekommer på alla vägtyper, förutom rastplatserna som inte finns utmed länsvägarna. Till de 
mindre vägarna dras istället rastfickor, vandrarhem, campingplatser, gatukök och 
livsmedelsbutiker. Alla dessa typer är vanligast förekommande på riksvägarna och 
förekommer förhållandevis glest utmed europavägarna.

Totalt sett, om vi bortser från rastanläggningar, dras de flesta serviceanläggningarna ändå till 
de större och mer trafikerade vägarna och till tätorter. Koncentrationen av
serviceanläggningar är även högre i de större tätorterna än i de mindre. På de större vägarna 
med planskilda korsningar är det en stark tendens till att lokaliseringen av kringservice sker 
vid de befintliga trafikplatserna. Man kan även se att kringservicen många gånger tenderar 
att attrahera ytterligare serviceanläggningar och att det då förekommer flera anläggningar av 
samma eller olika typ på samma plats eller inom ett begränsat område.

Servicen för tunga fordon, och då framförallt rastanläggningar, är mycket viktig och att så 
mycket som tre av fyra rastanläggningar har plats för ett eller flera tunga fordon får anses 
vara förhållandevis bra. Problemet på många rastanläggningar och andra anläggningar är 
dock att antalet platser för tunga fordon på en och samma anläggning ofta är få och inte 
rymmer tillräckligt många tunga fordon samtidigt.
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5. Motiv för etablering 

I detta kapitel beskrivs de motiv och faktorer som kan inverka vid lokaliseringen av olika typer 
av kringserviceanläggningar.

5.1 Generella motiv
Motivet för lokalisering av olika kringserviceanläggningar är i mångt och mycket samma för 
nästan alla typer av service. För att göra en etablering utmed vägen krävs det att det finns en 
tro eller förhoppning på att det ska vara ekonomisk lönsamt med en etablering på just den 
utvalda platsen. De motiv som följer är således mer de faktorer som spelar in vid en 
etablering, som helt eller delvis riktar sig mot vägens trafikanter, för att finna en plats med
goda förutsättningar för en ekonomiskt gynnsam lokalisering.

Under detta övergripande motiv kan man dela in de styrande faktorerna i en regional- och en 
lokal nivå. I den regionala nivån handlar det för etableraren om att hitta en lokalisering med 
de förutsättningar som just dennes etablering kräver på ett övergripande plan. Det kan röra 
sig om att söka den bästa lokaliseringen utmed en eller flera vägsträckor eller i en region.
Den lokala nivån handlar mer om hur en lokalisering kan anpassas och utformas för att ge så 
goda förutsättningar för anläggningen som möjligt med hänsyn till platsens speciella
egenskaper. Det finns fem större faktorer som bör beaktas vid en etablering utmed en väg. 

 Kundunderlag 
 Befintligt utbud

Kommunalt bemötande, restriktioner och regleringar
 Tillgänglighet
 Synbarhet 

Kundunderlaget är en mycket viktig faktor för att en etablering ska gå runt ekonomiskt och 
kan delas upp i kunder från vägen och kunder som bor eller arbetar i området. Det är ofta 
svårt att få etableringar som enbart förlitar sig på vägens trafikanter att gå runt och det krävs 
därför många gånger att det finns ett kundunderlag i området för att en etablering ska klara 
sig.26 Vid beaktande av om det finns ett tillräckligt kundunderlag för en etablering tas hänsyn
till trafikmängden, vilka trafikantgrupper som trafikerar vägen och om dessa överensstämmer 
med etableringens tänkta målgrupp samt var start- och målpunkterna för stora delar av
trafikanterna är. Kundunderlagets storlek påverkas även till stor del av vad som redan finns i 
området och vilka kundströmmar det skapar. Det befintliga utbudet kan därför även ses som 
en underliggande faktor som påverkar kundunderlagets storlek. Kundunderlaget inverkar 
kanske mest på den övergripande regionala nivån men är alltid med i diskussionerna även
på den lokala nivån. Kundunderlaget är dock en så pass viktig faktor att det förefaller orimligt
att om en etablerare går vidare med en möjlig lokalisering från den regionala nivån bör det 
finnas ett tillräckligt kundunderlag på platsen.

Det befintliga utbudet kan inverka både positivt och negativt på ett potentiellt kundunderlag
för olika typer av kringserviceanläggningar och är därför viktigt att ta i beaktande vid 
lokaliseringen. Vad som finns i området runt en tänkt lokalisering kan delas in i tre typer av 
aktiviteter eller anläggningar. Den första är om det finns näraliggande attraktioner som har 
många besökare som kan tänkas besöka även den nya etableringen, och exempel på
sådana kan vara djurparker, nöjesparker, badplatser och evenemangsarenor med mera. Den 
andra typen kan benämnas som goda grannar och är andra besöksintensiva anläggningar
eller butiker med starka varunamn som kan locka till sig besökare och kunder, som sen fler 

26 Lennart Johnson, 2006-10-19
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anläggningar i området kan dra nytta av. Exempel på goda grannar kan vara stormarknader 
eller andra större butiker och etableringar. Den tredje typen att beakta är konkurrens. Här
måste en bedömning göras om den nya lokaliseringen klarar av en konkurrerande 
anläggning eller om lokaliseringen bör ske på en annan plats. Olika anläggningar kan klara 
av konkurrenssituationer olika bra och i vissa fall kan konkurrenterna även klassas som goda 
grannar. Konkurrensen kan då istället vara till fördel för båda anläggningarna. Gränsen 
mellan dessa tre typer i det befintliga utbudet kan i många fall vara svår att bedöma och 
avvägningar måste göras från fall till fall.

Kommunens inställning och tillmötesgående har en mycket stark inverkan på valet av plats 
för många etablerare och hör kanske främst till faktorerna på den regionala nivån. En 
kommun som inte är samarbetsvillig ses som ett hinder och då är det lätt att etableraren går 
till grannkommunen istället. I ”striden” om etablerarna ses de olika kommunerna ofta som 
konkurrenter till varandra som tävlar om de olika etableringarna. Det finns dock även motiv 
för en samverkan mellan kommunerna inom en och samma region då positiva effekter i den 
ena kommunen lätt spiller över på den andra vilket gynnar utvecklingen för regionen i stort. I 
teorin är det kommunen som tack vare sitt planmonopol har all makt att påverka var och hur 
en etablering eller lokalisering får ske men starka etablerare har gentemot många kommuner 
en mycket stark förhandlingsposition. På den lokala nivån spelar även regleringar och 
restriktioner in för hur utformningen av anläggningen får se ut och vad som det enligt 
översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser och lagar är tillåtet på platsen. 

Att serviceanläggningen är tillgänglig från vägen med bil är en förutsättning för att den ska få 
klassas som en kringserviceanläggning. Att få en anläggning med hög tillgänglighet är en 
lokal lokaliseringsfaktor som främst beaktas vid utformningen av den valda lokaliseringen. 
Här måste hänsyn tas till vilken kundgrupp anläggningen riktar sig till, till exempel om den 
delvis riktar sig mot tung trafik måste det vara möjligt att parkera och ta sig till anläggningen
med ett tungt fordon eller om det behövs vägar för gång- och cykeltrafik.

För att locka till sig kunder är det mycket viktigt att anläggningen är synlig från vägen, för 
syns man inte så finns man inte. Hur en anläggning kan lokaliseras och utformas för att 
synas på bästa sätt beaktas på den lokala nivån. För att synas kan olika metoder användas 
som olika typer av skyltning eller att lokaliseringen av anläggningen sker exempelvis i 
ytterkurvor så att hela eller delar av anläggningen är väl synlig från vägen. 

5.2 Rastanläggningar 
Rastanläggningarnas motiv för att ligga utmed vägen skiljer sig markant från de andra 
typerna av service då det inte finns något direkt ekonomiskt vinstintresse i att etablera en
rastanläggning. Det som styr rastanläggningarnas lokalisering är istället att tillgodose
trafikanternas behov av platser för rast och vila och genom att erbjuda mer trafiksäkra platser 
att stanna på ökar trafiksäkerheten då trafikanter inte behöver stanna på platser med mindre 
väl tillgodosedda trafiksäkerhetskrav. En rastanläggning bör ligga i genomsnitt 20 minuters 
restid från föregående rastanläggning och detta är framtaget med hänsyn till trafikanternas
benägenhet att nyttja anläggningarna. På större nationella vägar ska det finnas rastplatser
med högst 30 minuters restid emellan.27

5.2.1 Rastfickor
Rastfickor bör lokaliseras så att naturliga förutsättningar som natursköna platser och 
sevärdheter tas tillvara. Attraktiva egenskaper utmed vägen som utsikt, vattendrag, 
högstammig skog, soligt läge, vindskydd eller turistmål med mera bör även vara avgörande
vid lokaliseringen. Utöver detta bör det också tas hänsyn till trafiksäkerheten vid rastfickorna
vid lokaliseringen. En rastficka bör normalt endast användas av trafik i körriktningen och

27 Vägar och gators utformning - Sidoanläggningar, s. 49
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därför bör de placeras parvis på var sin sida av vägen med en viss förskjutning så att
trafikanterna kommer till rastfickan på sin egen sida av vägen först. För att tillgodose
trafiksäkerhetskraven bör rastfickorna lokaliseras på vägavsnitt med god linjeföring så att 
rastfickornas tillfarter är väl synliga i vägens båda riktningar. Avståndet från rastfickan till 
närmaste korsning bör även vara minst 50 meter.28

5.2.2 Rastplatser
Rastplatser bör lokaliseras, liksom rastfickor, så att naturliga förutsättningar tas tillvara
samtidigt som trafiksäkerhetskraven måste uppfyllas. Natursköna platser och sevärdheter 
samt andra attraktiva egenskaper som utsikt, vattendrag, högstammig skog, soligt läge,
vindskydd och turistmål bör inverka starkt vid valet av plats för rastplats. För att 
trafiksäkerhetskraven ska uppfyllas ska rastplatsen lokaliseras till vägavsnitt med god sikt så
att in- och utfarterna till rastplatsen är väl synliga från båda vägens riktningar. Från in- och 
utfarterna får det heller inte vara mindre än 50 meter till närmaste korsning.29

5.3 Bilserviceanläggningar 

5.3.1 Bensinstationer
Bensinbolagens och bensinstationernas marginal på bränsleförsäljningen är idag mycket låg 
och därför har många stationer utökat sin försäljning av livsmedel och snabbmat för att på så 
sätt öka sin förtjänst och samtidigt vara konkurrenskraftig i fråga om pris på bränsle och
service. De flesta bensinstationer ligger i eller i anslutning till städer och tätorter vilket tyder 
på att det är fördelaktigt att kombinera kundunderlaget från de förbipasserande på vägen 
med det kundunderlag som kommer från det lokala området. Vissa större stationer utmed
stora och mer trafikerade vägsträckor kan klara sig på enbart vägtrafikanterna men de allra 
flesta får dock ändå försöka kombinera de olika kundgrupperna för att klara sig ekonomiskt.
För bensinstationer är det mycket viktigt att vara lättillgänglig från vägen för vägens 
trafikanter och det är också en viktig lokaliseringsfaktor att ligga i ett bra skyltläge så att
trafikanterna vet att anläggningen finns.

Då många kunder till bensinbolagen har så kallade medlemskort i de olika bolagen vilket 
medför bonus eller rabatt på bränsle och i vissa fall även på de övriga varor som köps på 
stationerna är det ett starkt lokaliseringsmotiv att täcka av stora delar av vägsystemet. Det 
kan därför vara så att lokalisering kan ske i ett läge som inte är helt ekonomiskt motiverat för 
att fylla ut ett tomrum på stationskartan. För obemannade stationer görs lokaliseringen ofta i 
mindre centrala och oattraktiva delar av tätorterna, som industriområden eller liknande, för 
att på så sätt möjliggöra ett lägre bränslepris.

5.3.2 Verkstäder
Verkstädernas lokalisering utmed vägarna beror till stor del på tillgången till ett bra skyltläge
och möjligheten att synas för de förbipasserande trafikanterna. Närheten till väg är också en 
viktig faktor för att verkstäderna ska vara lätt tillgängliga för dess kunder. Verkstädernas
kundandel som kommer från förbipasserande nationell eller regional trafik är förhållandevis
liten och den största delen av kunderna kommer istället från en mer lokal marknad och 
trafikanter och fordonsägare som lever eller arbetar i området. 

28 Vägar och gators utformning - Sidoanläggningar, s. 50-51
29 Vägar och gators utformning - Sidoanläggningar, s. 50-51
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5.4 Måltidsfaciliteter 

5.4.1 Restauranger
De flesta restauranger ligger i eller i anslutning till en stad eller tätort vilket kan tyda på att det 
inte enbart går att klara sig på vägens trafikanter som kundunderlag och att det är mer 
fördelaktigt att även rikta sig till en lokal kundgrupp. Det finns dock restauranger som klarar 
sig nästan enbart på ett kundunderlag från förbipasserande vägtrafikanter men dessa ligger 
oftast utmed stora och väl trafikerade stråk eller har mycket speciella förutsättningar som
möjliggör en fungerande restaurangverksamhet.

För en restaurang som ligger utmed vägen är det mycket viktigt att synas och vara 
lättillgänglig från vägen. Om restaurangen även riktar sig till yrkestrafiken och den tunga
trafiken är det absolut nödvändigt att det är möjligt att ta sig till och parkera vid anläggningen.

En restaurang kan även generellt sägas kunna ha mycket fördel av olika typer av 
besöksintensiva attraktioner och anläggningar i närheten som lockar till sig många besökare 
som även kan komma att gästa den aktuella restaurangen.

5.4.2 Gatukök
Gatuköken är förhållandevis glest förekommande utmed vägarna och finns nästan enbart i 
tätorter och i städer. Deras lokalisering är dock inte alltid centralt beläget utan de litar ofta till 
att kunderna kommer med bil. Att de ligger i tätorterna tyder på att en stor del av deras 
kunder kommer från området de ligger i men en inte alls obetydlig del av gästerna är dock
ändå mer långväga trafikanter. Tillgängligheten och tillgången till väg är ändå en stor och 
viktig faktor för lokalisering av gatukök, dels ger vägen ett bra skyltläge och dels är det
nästan en förutsättning att anläggningen är lättillgänglig med bil för att det ska få kallas
gatukök.

5.4.3 Caféer
Caféerna söker sig oftast till tätorterna och förlitar sig då i stor utsträckning på det lokala 
kundunderlaget. Caféerna har stor fördel av att ligga intill eller i närheten av andra 
besöksintensiva anläggningar som spiller över besökare även på caféet. De caféer som 
ligger mer utlokaliserat utefter vägarna ligger då oftast i ett naturskönt område. Det är kanske 
främst under sommartid som de mindre caféerna utmed vägarna har öppet och riktar sig då 
mot framförallt semestertrafikanterna.

5.5 Övernattningsinrättningar

5.5.1 Hotell
Hotellens lokalisering beror inte på vägens existens mer än att folk ska kunna ta sig till
hotellet och att vägen i viss mån ger ett bra skyltläge. Andelen förbipasserande som 
övernattar på hotellen är en så pass liten del av hotellens kundgrupp och att hotellen istället
lever på avtal med flera företag som bor på hotellen på affärsresor och liknande. Hotellen är 
därmed mer intresserade av vad det finns för attraktiva aktiviteter och anläggningar i 
anslutning till hotellet, t ex djurparker, konferensanläggningar, företagsparker mm.

5.5.2 Vandarhem
Många vandrarhem består av att privatpersoner hyr ut ett extrarum eller en stuga på tomten.
De motiv som ligger bakom detta är förmodligen att dessa personer har möjlighet och ser en 
chans att tjäna lite extra pengar samtidigt som de säkert uppskattar besök och en chans att 
träffa nya människor. De något större vandrarhemmen styrs mer av närheten till attraktioner
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som kan medföra att besökarna behöver ett rum över natten. Möjliga attraktioner kan vara
badplatser, bra fiskevatten, golfbanor, skidanläggningar eller städer och andra tätorter.

5.5.3 Campingplatser
Campingplatserna är i hög grad beroende av närhet till väg även om platsen gärna får ligga 
lite avskilt från vägen och dess störningar i form buller och dess markanta inslag i 
landskapet. Campingplatser kan även gynnas mycket av andra näraliggande aktiviteter och 
anläggningar som nöjes- och djurparker, bra fiskevatten med mera som lockar folk från
andra regioner och länder som då behöver övernatta i området. De flesta campingplatserna 
är lokaliserade i områden med attraktiv och naturskön miljö; ofta med närhet till bad, och det 
är även så att sådana egenskaper är en mycket stark lokaliseringsfaktor för dessa 
anläggningar.

5.6 Dagligvaruhandel
Livsmedelsbutikerna visar upp ett annat mönster än övriga serviceanläggningar. De tenderar 
att söka sig till vägsträckor mellan bostaden och hemmet istället för utmed de större vägarna. 
Detta gäller framförallt de mindre och mellanstora butikerna medan de allra största som t ex 
Ica Maxi och Coop Forum oftast lockar till sig kunder lite oavsett läge. Livsmedelsbutikernas
val av lokalisering grundar sig möjligen i att dessa riktar sig mer mot arbetspendlarna och 
andra som trafikerar vägen i stort sett varje dag. 
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6. Planering av vägens närområde

Detta kapitel innehåller korta beskrivningar av tidigare exempel på planering och av vägstråk 
och vägens närmiljö. Det är exempel både från olika projekt i Sverige och från andra länder
som Norge och USA. Inget av projekten är dock specifikt inriktat på enbart
serviceanläggningar kring vägen utan syftar istället på en samordnad total planering utmed 
valda vägsträckor. Kringservicen berörs ändå i projekten då de utgör ett vanligt 
förekommande inslag i vägmiljön. 

6.1 Exempel från Sverige
Här beskrivs tre projekt från Sverige där försök har gjorts att samordna planeringen av
vägarnas närområden utmed utvalda vägsträckor.

6.1.1 Yttre Ringvägen i Malmö
För trafikanter som kommer över Öresundsbron och in i Sverige är den Yttre Ringvägen i 
Malmö det första synintryck de får av Sverige. Det är därför viktigt att vägen, förutom god 
tillgänglighet och framkomlighet, trafiksäkerhet och utformning för att minimera 
miljöstörningarna, även ger en attraktiv och vacker bild som annonserar landet och regionen
på ett positivt sätt. Med bakgrund i detta har berörda kommuner, länsstyrelsen och 
Vägverket tillsammans tagit fram kvalitetsmål för utformningen av landskap, bebyggelse och 
anläggningar inom Yttre Ringvägens närområde. Syftet med projektet var även att ta fram 
riktlinjer för hur dessa kvalitetsmål kan tillämpas i vägplaneringen och inom den kommunala 
plan- och bygglovshanteringen.30

6.1.2 E4 och Rv 97 i Luleå, Piteå och Boden
E4 och Rv 97 inom Luleå, Piteå och Bodens kommuner är viktiga kommunikationsleder i 
regionen både för dess betydelse för regionens utveckling och för läget som ger möjlighet för 
kommunerna att visa upp och marknadsföra sig själva och hela regionen. Vägarna går 
genom områden med höga kultur- och naturvärden som är viktigt att värna om och samtidigt 
finns det tryck på kommersiella etableringar i vägens närhet. Detta har lett till att de berörda
kommunerna tillsammans med länsstyrelsen och Vägverket formulerat mål och riktlinjer för 
vägarna och dess närområden för att undvika att okontrollerade eller oönskade etableringar 
sker. Riktlinjerna för vägens närområde syftar till att främja trafiksäkerhet, framkomlighet, 
estetik, god miljö, hälsa och regional utveckling. Riktlinjerna ska antas av kommunerna och 
Vägverket och då ligga till grund för den framtida planeringen utmed de berörda 
vägsträckorna.31

6.1.3 E4 Uppsala – Mehedeby
På grund av framkomlighets-, miljö- och trafiksäkerhetsproblemen på den nuvarande E4:an 
sträckan Uppsala-Mehedeby så byggs en ny E4 med motorvägsstandard utanför 
tätbebyggda områden.32 I och med den nya vägen förväntas exploateringstrycket öka och för 
att landskapet och vägen ska samverka på ett positivt sätt och att den nya vägsträckan inte 
ska få samma problem som den gamla, så har Uppsala kommun, Tierps kommun, 
länsstyrelsen och Vägverket i ett samverkansprojekt tagit fram riktlinjer för utformningen av 
vägens närområde. Riktlinjerna ska fungera som ett komplement till kommunernas 
översiktsplaner och har utarbetats efter det att arbetsplanen för den nya E4:an fastställts.33

30 Kvalitetsprogram för Yttre Ringvägens närområde, s. 8-9 
31 Vägens närområde, s. 4 
32 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 30 
33 Riktlinjer för utformning av vägens närområde (E4 Uppsala-Mehedeby), s. 1 
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Riktlinjerna för vägens närområde beskrivs generellt och tillämpas även mer i detalj för olika 
sträckor längs med den nya vägen. De generella riktlinjerna delas upp i markanvändnings-
och upplevelseperspektiv. För markanvändningen gäller att byggnader, anläggningar, broar, 
passager och bulleråtgärder med mera ska vara utformat så att de är väl anpassade till
landskap och bebyggelsemiljö och ska inte skymma värdefulla utblickar från vägen. Vidare 
så ska kringserviceanläggningar lokaliseras till befintliga trafikplatser och rastplatser ska
anläggas som naturrastplatser utan kommersiell service. För upplevelsen så ska bland annat 
skyltar, master och andra framträdande element i närområdet minimeras och dess form,
storlek och färg bör anpassas till landskapet, vägmiljön och bebyggelsen.34

Resultatet av dessa gemensamt utarbetade riktlinjerna är i dagsläget svårt att uttala sig om 
men för närvarande tas det fram detaljplaner för flera områden i vägens närhet där 
riktlinjerna beaktas. Hur resultatet blir på lång sikt är dock svårt att säga något om nu och det 
är osäkert hur mycket hänsyn som kommer tas till dessa riktlinjer i framtiden.35

6.2 Exempel från andra länder 
Här beskrivs två projekt, varav ett från Norge och ett från USA, där försök att samordna 
planeringen utmed vissa utvalda vägstråk gjorts.

7.2.1 E6 och Rv 174 vid Gardermoen, Norge
Bakgrunden till projektet var att en ny huvudflygplats för Oslo lokaliserades till Gardermoen.
En stark trafikökning förväntades och då krävdes det en upprustning av vägen. De berörda
vägarna var E6 från Oslo till Hedmarksgränsen och Rv 174 från Jessheim till Gardermoen. I 
området kring dessa vägar förväntades det ökande miljöproblem i vägarnas randzoner och 
ett högt exploateringstryck. Detta ledde till att ett behov för en samordning till en gemensam
strategi växte fram och 1993 bildades en projektgrupp med representanter från Vegvesendet 
(Norska Vägverket), de fem berörda kommunerna och fylkeskommunen (Länsstyrelsen). 
Syftet med denna projektgrupp var att ta fram principiella riktlinjer och bestämmelser för 
markanvändningen i randzonerna kring de upprustade vägarna E6 och Rv 174. Syftet var 
även att minska miljöproblemen och att så många som möjligt skulle uppleva vägen och 
omgivningen i ett positivt samspel. Riktlinjerna skulle sedan integreras i kommunplaner och i 
fylkesplanen för Akershus.36

Riktlinjerna som arbetades fram innehöll förslag på arealdisponeringsstrategier för ett
reducerat transportarbete och för ett bättre markutnyttjande i anslutning till bebyggelse och 
knutpunkter. De innehöll även förslag på bestämmelser för kommun-, kommundels- och
reguleringsplaner vad gäller miljöhänsyn, lokalisering av handel och service, 
näringslivsverksamheter och bostäder med mera.37

För finansieringen av projektet stod Vegvesendet, och kommunerna samt fylkeskommunen
fick enbart avsätta personalresurser.38

Det allmänna intrycket från det två år långa projektet var att det var lyckat. Fyra av fem
kommuner har infört hela eller delar av de framarbetade bestämmelserna och riktlinjerna i 
sina kommunplaner. Från näringslivets sida var bilden av projektet övervägande positiv. Det 
blev klara besked om vad som gäller i alla kommunerna men viss kritik har dock förts fram 
med avseende på inskränkningen i möjligheterna för exploatering och lokalisering. Att 
deltagandet från alla aktörer var frivilligt, att direktiven som togs fram inte var bindande samt 

34 Riktlinjer för utformning av vägens närområde (E4 Uppsala-Mehedeby), s. 3-5 
35 Owe Ekman, projektledare E4 Uppsala – Mehedeby, 2007-01-15
36 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 17-19 
37 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 19 
38 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 19 
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att en samsyn om de föreliggande problemen och behoven av gemensamma lösningar sågs 
som en starkt bidragande orsak till det lyckade resultatet.39

6.2.2 US 301 Task Force, Maryland USA
Regionalväg 301 i Maryland går genom både landsbygd och förorter till Washington DC och 
fem kommuner med stora skillnader i tillväxt och ekonomisk utveckling. På vägen är det 
stora problem med trafikstockning, som beror till stor del på lokaliseringen av arbetsplatserna 
i förhållande till bostäderna, och trafiksäkerheten. Utvecklingen i området förväntas skapa 
dramatiskt ökade krav på markarealer, ökad trängsel och ökad andel olyckor.40

År 1993 bildade guvernören i Maryland en arbetsgrupp vars uppgift var att rekommendera
sätt att lösa problemen utmed väg 301. Marylands transportmyndighet svarade för och ledde 
gruppen som även innefattade delstatens näringslivs- och ekonomienhet, planeringskontor, 
lokala universitet, regionala samarbetsorganisationer kommunerna emellan, allmänheten och 
konsulter inom olika områden som transporter, byggande, prognoser och 
markanvändningsplanering. Arbetsgruppen delades även in i fem olika kommittéer med
ansvar för ledning och organisation, transporter, tillväxt, miljö samt utbildning och 
information. För att komma överens i beslutsprocessen inom arbetsgruppen användes flera 
strategier. Alla beslut fattades med konsensus inom gruppen vilket gjorde att även 
minoritetsintressen beaktades. Det lades även stor vikt vid att enskilda, organisationer och 
föreningar utanför arbetsgruppen skulle ha möjlighet att påverka och politikerna i de olika
kommunerna och i delstaten hölls kontinuerligt informerade tack vare inofficiella möten med 
hela eller delar av arbetsgruppen. Det lades även stor vikt vid utvärderingen av data vilket 
ledde till betydande revideringar av till exempel behovet av bostäder och transporter. Det
utvecklades även scenarier som underlag för besluten och rekommendationerna.41

Arbetsgruppen kom med sina första rekommendationer i juli 1996 och dessa var rådgivande 
förslag till de lokala myndigheterna med avseende på bebyggelsetäthet, markanvändning
samt balans mellan arbetsplatser och arbeten. Rekommendationerna och arbetsgruppens
rapport godkändes i november 1996 av guvernören och ledde då fram till att en 
genomförandegrupp skapades. Genomförandegruppen inkluderade många från 
arbetsgruppen men var mer koncentrerad på administrativa och juridiska frågor för att 
genomföra rekommendationerna.42

Resultatet från detta projekt kommer inte att kunna utvärderas förrän den slutliga 
utbyggnaden av infrastrukturen är gjord och revideringen av planer för markanvändningen 
beräknas ta ungefär 10-20 år från det att arbetsgruppens arbete avslutades. Arbetet har 
dock förändrat planeringen av markanvändningen och transporter från ett tidigare ”top-down”
sektoriellt synsätt till ett mer samordnat arbetssätt. De berörda myndigheterna har byggt upp 
ett förtroende för varandra och ser det som naturligt att samarbeta formellt och informellt.43

39 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 20 
40 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 24-25 
41 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 25-26 
42 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 26-27 
43 Utvecklingskorridorer – Samordnad planering längs stråk i vägnätet, s. 27 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel ges förslag eller rekommendationer för hur ett framtida förhållningssätt till 
vägens kringservice kan se ut och var servicen bör lokaliseras för att uppnå ett hållbart 
trafiksystem.

7.1 Var bör kringservicen lokaliseras?
Var kringservicen bör lokaliseras är svårt att ge konkreta rekommendationer för. Var det 
bästa läget för en etablering är skiljer sig från fall till fall då varje vägsträcka och varje
område har speciella förutsättningar och egenskaper. Det går dock att ge generella 
rekommendationer eller riktlinjer för var lokaliseringen av kringserviceanläggningar bör ske.

Kringservicen bör lokaliseras till redan exploaterade områden genom förtätning för att bevara 
befintliga natur- och kulturvärden i landskapet. Kringservicen bör även i stor utsträckning
lokaliseras till befintliga trafikplatser och till tätorterna. Att lokalisera servicen i eller vid
tätorter är en tendens som redan nu finns hos etablerarna då det många gånger är svårt att 
finansiera en verksamhet med enbart kundunderlaget från vägen. Att lokalisera kringservicen
i tätorterna utmed de mindre vägarna kan då vara ett sätt för etablerarna att få ett tillräckligt 
kundunderlag samtidigt som att de mindre orterna kan få tillgång till service och på så sätt 
bibehålla en någorlunda god servicenivå. Ett problem med ett sådant resonemang kan dock 
vara att få etablerare villiga att lokalisera sig utmed de mindre riks- och länsvägarna och i 
mindre orter och byar då de flesta etablerarna tenderar att dras mot de något större vägarna 
och orter med större kundunderlag.

Då den kommersiella kringservicen i stor utsträckning hänvisas till tätorterna bör det ändå 
finnas möjlighet att stanna och pausa mellan tätorterna. Det ansvaret faller då på 
rastanläggningarna, det vill säga rastplatserna och rastfickorna.

Vid lokaliseringen av kringservice och annan bebyggelse och verksamheter bör det alltid tas 
hänsyn till trafiksäkerhet men det bör även tas hänsyn till en god estetik och miljö utmed
vägarna. Vackra utblickar från vägen bör inte blockeras av nylokaliserade
kringserviceanläggningar och ny bebyggelse och nya anläggningar bör så väl som möjligt 
anpassas till landskapets och den befintliga bebyggelsens karaktär.

Där servicen finns bör det utförligt, tydligt och i god tid skyltas till servicen med 
avståndsangivelse till avfart och till den aktuella servicen för att förhindra hastigt och 
ogenomtänkt agerande från trafikanterna. Det kan även tänkas att i områden eller på 
vägsträckor med glest serviceutbud bör skyltningen även innefatta information om var nästa 
service finns lokaliserad utmed sträckan.

7.2 Hur bör kringservicen hanteras i planeringen?
För att hantera kringservicen utmed vägarna på ett tillfredsställande sätt i planeringen kan en 
samordning mellan de olika aktörerna vara en god idé. En samordning är kanske främst
aktuellt utmed större och mer högtrafikerade vägar och stråk och bör då inte enbart innefatta 
vägens kringservice utan även övriga anläggningar, byggnader och etableringar samt deras 
estetik, funktion, utformning och lokalisering. Om en samordning ska vara möjlig krävs det 
först och främst att någon tar initiativ och det skulle kunna vara Vägverkets roll att ta på sig 
ett samordningsansvar för kringservicen och utformningen av den fysiska miljön utmed valda 
vägsträckor. Detta samordningsansvar kan innebära att Vägverket initierar arbetsgrupper
eller projekt där de berörda kommunerna och länsstyrelserna med flera bjuds in för att delta. 
Erfarenheter från tidigare liknande projekt visar att det är viktigt med ett frivilligt deltagande
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för alla aktörer då detta ger ett mer fördelaktigt arbetsklimat i projekten. Alla parter och
aktörer måste även ha nytta av det tänkta resultatet och måste även inse att de har något att 
vinna på att delta, annars kan det leda till bristande engagemang från flera parter. Några av 
fördelarna med att samordna planeringen utmed vägsträckor är att det ger en samlad 
strategi för hur exploateringar med mera kan och bör hanteras och att det ger de olika
aktörerna möjlighet att se vilka investeringar som är tänkta och möjliga i området samt att det 
då ges möjlighet att samordna dessa. En samlad strategi för en vägsträcka mellan 
kommunerna, Vägverket och länsstyrelserna ger även etablerare, övrigt näringsliv och 
allmänheten klara besked om vad som gäller i områdena utmed de aktuella vägsträckorna
och detta har i till exempel Gardermoenprojektet upplevts mycket positivt av etablerare och 
näringsliv.

Ett första steg för att ha en gemensam strategi för hur kringservicen bör hanteras utmed
större och mer högtrafikerade vägar kan vara att det utarbetas generella riktlinjer för var och 
hur kringservicen bör lokaliseras och vad olika typer av vägsträckor behöver i form av
serviceutbud. En idé för arbetet med att utforma generella riktlinjer för olika typer av 
vägsträckor kan vara att klassificera vägsträckorna beroende på deras trafikmängd, typ av 
trafik, andelen tung trafik, andelen semestertrafik, arbetspendlare med mera. Det behöver då 
dock även utredas vad de olika trafikantgrupperna har för behov av service utmed vägarna.
De generella riktlinjerna ligger sedan till grund för utarbetandet av mer anpassade riktlinjer
för de utvalda vägsträckorna då varje vägsträcka och område har unika egenskaper och
förutsättningar som måste beaktas vid planeringen. Dessa anpassade riktlinjer som 
utarbetats i samarbete mellan kommunerna, länsstyrelserna, Vägverket och möjligen även 
representanter från näringslivet kan sedan tillämpas av kommunerna i deras planering av 
vägsträckans närområde och med stöd av riktlinjerna kan de hänvisa och styra etableringar 
till rekommenderade lägen.

För att kunna locka etableringar till de enligt riktlinjerna eller rekommendationerna föreslagna
platserna måste det vara fördelaktigt för etableraren att lokalisera sig just där. Detta kan 
möjliggöras genom till exempel stöd till finansiering av trafiklösningar med mera och att 
kommunerna underlättar för kommersiella och andra tilldragande aktiviteter på platsen eller i 
området, som kan gynna kringserviceanläggningen och på så sätt göra en etablering möjlig.

Ett sätt att höja standarden på den befintliga servicen och på så sätt förbättra servicen utmed 
vägen kan vara att till exempel Vägverket ställer krav på vad som får klassas som en 
kringserviceanläggning. Vägverket utarbetar då riktlinjer eller rekommendationer för en god 
kringserviceanläggning eller ett gott kringserviceområde och de anläggningar som uppfyller 
dessa krav rekommenderas då av Vägverket. Det kan även tänkas att endast anläggningar
som uppfyller kraven erbjuds skyltning från vägen eller ekonomiskt stöd för nya och 
förbättrade trafiklösningar.
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Bilaga - Lagstiftning 

Plan- och Bygglagen (PBL)
Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om 
byggande. Syftet med bestämmelserna är att främja en jämlik samhällsutveckling med goda 
sociala levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle likväl som för kommande generationer (1 kap 1 §).

I planeringen av mark- och vattenområden ska företräde ges till sådan användning som från 
en allmän synpunkt ger en god hushållning. Mark- och vattenområdena ska användas till det
ändamål som de är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande
behov (2 kap 1 §). Vid lokalisering av bebyggelse ska markens lämplighet prövas med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, jord-, berg- och vattenförhållanden, möjligheterna 
att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp och annan samhällsservice, samt möjligheterna att 
förebygga föroreningar och bullerstörningar (2 kap 3 §). Vid alla prövningar ska både 
allmänna och enskilda behov och intressen beaktas (1 kap 5 §).

Kommunerna har monopol på planeringen av mark och vatten (1 kap 2 §), länsstyrelsen
utövar tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och ska samverka med kommunerna
och Boverket har den allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket (1 kap 8 
§). I varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och ha det närmaste inseendet i 
byggnadsverksamheten (1 kap 7 §). 

Kommunerna är skyldiga att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. En 
översiktsplan är inte bindande i juridisk mening utan ska fungera vägledande för beslut om 
användningen av mark och vatten samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras (1 
kap 3 §). I en översiktsplan ska det tydligt framgå vilka allmänna intressen samt vilka risk- 
och miljöfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden (4 
kap 1 §). Vid upprättandet av en översiktsplan eller en ändring av en sådan skall kommunen
samråda med länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av planen. 
Vidare ska även andra myndigheter, som Banverket och Vägverket med flera, samt sådana 
sammanslutningar och enskilda med ett väsentligt intresse också beredas tillfälle till samråd 
(4 kap 3 §). Innan översiktsplanen eller ändringen av den antas ska kommunen ställa ut 
planförslaget under minst två månader så att den som har synpunkter på förslaget kan göra 
det skriftligen under utställningstiden (4 kap 6 §).

Regleringen av markens användning och bebyggelsen inom kommunen sker genom 
detaljplaner. En detaljplan är bindande och får endast omfatta en begränsad del av 
kommunen (1 kap 3 §). En prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av 
bebyggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för:

ny sammanhållen bebyggelse,
ny enstaka bebyggelse då dess användning får betydande inverkan 
på omgivningen eller ska förläggas i ett område med stor efterfrågan 
på mark för bebyggelse, 
bebyggelse som ska förändras eller bevaras och regleringen bör ske i 
ett sammanhang (5 kap 1 §).

Vid utformningen av detaljplaner ska skälig hänsyn tas till befintliga bebyggelse-,
äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på planens genomförande. I delar 
av planen som innebär att mark eller annat utrymme tas i anspråk skall planen dessutom 
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även utformas så att fördelarna med planen överväger de olägenheter som planen kan 
orsaka enskilda (5 kap 2 §). I en detaljplan ska det redovisas och anges gränser för allmänna
platser, som gator, vägar, torg och parker, för kvartersmark för bland annat bebyggelse, 
trafikanläggningar, vatten, avlopp och energi, samt för vattenområden för båthamnar och 
friluftsbad (5 kap 3 §). Utöver detta får det i en detaljplan även meddelas bestämmelser om: 

 bygglovplikt, 
största eller minsta omfattning i vilken byggande får ske, 
byggnaders användning, för bostadsbyggnader även andelen 
lägenheter och dess storlek,
placering, utformning och utförande av byggnader, anläggningar och 
tomter,
vegetation och markytans utformning och höjdläge,
användning och utformning av allmänna platser som kommunen inte 
är huvudman för, 
stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,
placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda 
mark eller byggnader för parkering samt skyldigheter att anordna 
utrymme för parkering, lastning och lossning,
tillfällig användning av mark eller byggnader som inte genast behöver
tas i anspråk för det ändamål som anges i planen,
reservering av mark för allmänna ledningar, energianläggningar samt 
trafik- och väganordningar,
skyddsanordningar för att motverka störningar och högsta tillåtna 
värden för störningar som till exempel buller, luftföroreningar,
skakningar eller ljus,
principer för fastighetsindelning och för inrättande av 
gemensamhetsanläggningar, och
skydd för allmänna platser för vilka kommunen är huvudman och som 
är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synvinkel (5 kap 7 §). 

En detaljplan får dock inte göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med hänsyn till 
dess syfte och de bestämmelser som närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel får 
endast meddelas om det finns skäl av betydande vikt (5 kap 7 §). För att underlätta
genomförandet av en detaljplan kan även en fastighetsplan antas (1 kap 3 §). 

En detaljplan behöver inte upprättas i de fall då tillräcklig reglering skett genom
områdesbestämmelser (5 kap 1 §). Områdesbestämmelser få liksom detaljplaner endast
omfatta en begränsad del av kommunen och får antas om det behövs för att uppnå syftet 
med en översiktsplan eller för att säkerställa att vissa riksintressen tillgodoses (1 kap 3 §).

För att samordna planeringen mellan flera kommuner kan en regionplan antas (1 kap 3 §). 
Regionplanen ska fungera som ledning vid beslut om översiktsplaner, detaljplaner och
områdesbestämmelser. Planen kan även, i den mån det har betydelse för regionen, ange 
grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokaliseringen
av bebyggelse och anläggningar (7 kap 4 §). Regionplanen kan innefatta hela eller delar av 
regionen (7 kap 3 §). Om samordning av planeringen mellan flera kommuner behövs kan ett 
så kallat regionplaneorgan bildas av de berörda kommunerna eller utses av regeringen 
(7 kap 1 §). Regionplaneorganet ska bevaka regionala frågor och fortlöpande lämna 
underlag för kommunernas och de statliga myndigheternas planering (7 kap 3 §).

Bygglov krävs generellt för att uppföra byggnader, göra tillbyggnader, ta i anspråk eller
inreda byggnader helt eller delvis för ett väsentligt annat ändamål, eller göra ändringar av 
byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk
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eller industri (8 kap 1 §). Bygglov krävs ibland även för andra anläggningar än byggnader 
och kan till exempel röra sig om att: 

anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, 
kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, 
motorbanor och golfbanor,
anordna upplag eller materialgårdar,
anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana
eller gruvdrift, 
inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska 
produkter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser,
uppföra radio- eller telemaster eller torn, 
uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två 
meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som 
är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall 
fast monteras på en byggnad, 
uppföra murar eller plank,
anordna parkeringsplatser utomhus, 

 anordna begravningsplatser,
väsentligt ändra anläggningar som avses i punkterna ovan (8 kap 2 
§).

Inom områden med gällande detaljplan krävs det även bygglov för att färga om byggnader
eller byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial samt att göra ändringar som avsevärt 
påverkar det yttre utseendet. Vidare inom detaljplanelagt område får man inte heller sätta
upp eller väsentligt ändra ljusanordningar och skyltar utan bygglov (8 kap 3 §). Kommuner 
får även i detaljplaner och områdesbestämmelser besluta att bygglov inte krävs i vissa fall 
(8 kap 5 §). Kommunerna har befogenhet att utöka och minska bygglovplikten även i 
områden som inte berörs av detaljplan eller områdesbestämmelser. För rivning av 
byggnader samt schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering krävs det även 
rivningslov respektive marklov.

Byggnader ska placeras och utformas på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till de natur- och kulturvärden på platsen. Byggnaderna ska även ges en 
yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna och som ger en god 
helhetsverkan (3 kap 1 §). Byggnaderna får heller inte placeras eller utformas så att deras 
avsedda användning inverkar menligt på trafiksäkerheten eller medför fara för eller 
betydande olägenheter för omgivningen. En byggnads inverkan på grundvattnet som kan 
vara skadlig för omgivningen ska begränsas och byggnader som placeras under markytan 
ska det dessutom i skälig omfattning beaktas att användningen av marken över byggnaderna
inte försvåras (3 kap 2 §).

Fastighetsbildningslagen (FBL)
I många fall vid nyetableringar utmed vägen genomförs någon form av 
fastighetsbildningsåtgärd för att tillgängliggöra mark. För att en fastighetsbildningsåtgärd ska 
tillåtas krävs det dock att den nybildade fastigheten uppfyller de lämplighets- och planvillkor
för en fastighet enligt FBL.

Enligt 3 kapitlet 1 § FBL ska fastighetsbildning ske så att varje fastighet blir varaktigt lämpad 
för sitt ändamål med avseende på belägenhet, omfång och andra förutsättningar.
Fastigheterna ska även ges lämpliga utformningar och tillgång till behövliga vägar utanför sitt 
område. Om fastigheterna ska användas för bebyggelse ska dem även kunna ges 
godtagbara anordningar för vatten och avlopp. Om fastighetsbildningen förutsätter att en ny 
utfart till allmän väg anordnas eller att en befintlig utfart tas i anspråk får det inte utan
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synnerliga skäl göras en fastighetsbildning, om väsentlig olägenhet därmed skulle 
uppkomma för trafiken på vägen (3 kap 4 §). 

Inom område som innefattas av detaljplan, fastighetsplan eller områdesbestämmelser får 
inte fastighetsbildning ske i strid mot planen eller bestämmelserna om inte avvikelserna är 
små och syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas (3 kap 2 §). Utanför 
detaljplanelagt område får fastighetsbildning inte ske om det försvårar områdets 
ändamålsenliga användning, föranleder olämplig bebyggelse eller motverkar en lämplig 
planläggning av området (3 kap 3 §).

Miljöbalken (MB)
Miljöbalken innehåller bestämmelser för en långsiktigt hållbar utveckling vilket innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god och hälsosam miljö att leva i. 
För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling ska MB tillämpas så att människors hälsa och 
miljö skyddas mot skador och olägenheter, värdefulla kultur- och naturmiljövärden skyddas 
och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras, återanvändning och återvinning samt annan 
hushållning med råvaror, material och energi så att ett kretslopp uppnås och mark, vatten 
och annan fysisk miljö används så att en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk
långsiktigt hållbar hushållning tryggas.(1 kap 1 §)

Enligt 3 kap 1 § i MB så ska mark- och vattenområden användas för det de är mest lämpade 
för med hänsyn till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov. Vidare i 2 § sägs även att 
områden som endast obetydligt är påverkade av etableringar eller andra ingrepp i miljön så 
långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdets karaktär. 
Andra områden som så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada 
områdets karaktär är områden som från allmän synpunkt har höga kultur- eller naturvärden 
och därför ska skyddas från åtgärder som kan skada dessa värden (3 kap 6 §).

För en etablerare är det viktigt att känna till att den som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet ska skaffa sig den kunskap som krävs för att skydda människors hälsa och
miljön mot skador och olägenheter som kan uppkomma av verksamheten (2 kap 2 §). Den 
som bedriver en verksamhet är även skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att skada eller olägenhet uppkommer för människors hälsa eller för miljön. I
samma syfte ska även en yrkesmässig verksamhet använd bästa möjliga teknik i sin 
verksamhet. De försiktighetsmått som menas ovan ska vidtas så snart det finns skäl att anta 
att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. (2 
kap 3 §) 

När en kommun eller annan myndighet upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska 
det göras en miljöbedömning om planens eller programmets genomförande kan antas ha 
betydande miljöpåverkan. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i 
planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas (6 kap 11 §). I
miljöbedömningen ska det även ingå en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där 
den betydande miljöpåverkan som planens eller programmets genomförande kan antas
medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Utöver detta ska även andra rimliga alternativ
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd skall också
identifieras, beskrivas och bedömas (6 kap 12 §).

En MKB ska även ingå i ansökan om att få driva, anlägga eller ändra verksamheter som kan 
anses som miljöfarliga verksamheter (6 kap 1 §). Syftet med en MKB för verksamheter eller 
åtgärder är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade 
verksamheten eller åtgärden kan innebära för människor, djur, växter, mark, vatten, luft, 
klimat, landskap och kulturmiljö samt hushållningen med mark, vatten, övrig fysisk miljö,
material, råvaror och energi (6 kap 3 §). 
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Vid planering och planläggning skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer
(5 kap 3 §). Med miljökvalitetsnormer menas förorenings- och störningsnivåer som 
människor kan utsättas för utan fara för betydande olägenheter eller som miljön eller naturen
kan belastas med utan fara för betydande olägenheter. Dessa normer kan vara sådana som 
inte får överskridas eller underskridas eller sådana som bör eftersträvas. Med dessa normer 
kan även menas högsta eller lägsta förekomst av organismer i yt- eller grundvatten som 
tjänar till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller krav i övrigt på miljön som
kommer av Sveriges medlemskap i EU. (5 kap 2 §)

Väglagen (VägL)
Väglagen är tillämpbar på allmän väg, vilket inkluderar vägbanan och andra väganordningar. 
Till vägen finns det även ett så kallat vägområde som består av den mark eller det utrymme
som tagits i anspråk för väg och väganordning. En allmän väg är en väg upplåten för allmän 
samfärdsel och väganordningar är sådana anordningar som behövs för vägens bestånd, drift 
eller brukande (1-3 § §). För allmänna vägar är det staten som är väghållare men det är 
Vägverket som för statens räkning handhar väghållningen men även tillsynen över 
kommunernas väghållning i de fall då kommunen är huvudman för allmänna vägar. Vid 
väghållning ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vad gäller 
trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kulturmiljö, men även estetisk utformning ska 
eftersträvas. Vägen ska även hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom
reparationer, underhåll och andra åtgärder (4-6 §§).

Till byggande av väg räknas anläggning av ny väg, omläggning av en väg i en ny sträckning 
och ombyggnad av befintlig väg. En ny väg får byggas om det behövs för allmän samfärdsel 
eller kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna. En väg får inte byggas så att den
strider mot gällande detaljplaner eller områdesbestämmelser, dock kan små undantag tillåtas 
om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas. Finns det gällande
naturvårdsföreskrifter eller andra bestämmelser för markanvändningen får syftet med dessa 
inte motverkas vid byggande av allmän väg (14 §). Byggandet av en väg prövas av 
Vägverket efter samråd med Länsstyrelsen och om de har olika uppfattning hänskjuts frågan 
till regeringen för prövning (11 §). Vid byggande av väg ska vägens läge och utförande göra 
att ändamålet med vägen vinns med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig
kostnad. Hänsyn ska även tas till stads- och landskapsbild samt till de natur- och 
kulturvärden som finns i området (13 §). 

Planeringen av en allmän väg delas upp i två delar, vägplanering och vägprojektering. I 
vägplaneringen görs en förstudie och en vägutredning och i vägprojekteringen upprättas en 
arbetsplan och slutligen en bygghandling. I vägplaneringen ser man först och främst till det 
allmännas behov medan man i vägprojektering mer ser till hur enskilda intressenter påverkas
(14-15 §§). Genom att arbetsplanen för en väg fastställs ges väghållaren rätt att nyttja 
marken som behövs för vägen eller annat utrymme som behövs för vägen, så kallad vägrätt.
Vägrätten ger även väghållaren rätt att bestämma över markens eller utrymmets användning 
och tillgodogöra sig alster eller andra tillgångar som kan utvinnas från marken eller utrymmet
(30 §).

För att få ansluta en enskild väg till en allmän väg krävs det tillstånd från
väghållningsmyndigheten. Tillstånd från väghållningsmyndigheten krävs även för en ändring 
av enskild vägs anslutning till allmän väg. Vid ansökan om tillstånd ska 
väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till 
trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. I samband med tillståndet kan 
även väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om väganslutningens läge och utförande
(39 §). Om väghållningsmyndigheten, med hänsyn till trafiksäkerheten eller framkomligheten 
på allmän väg, finner det nödvändigt kan de förordna att en enskild vägs anslutning till
allmän väg skall spärras av eller ändras och även verkställa förordnandet (40 §). 
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Inom vägområdet krävs det väghållningsmyndighetens tillstånd för att uppföra byggnader, 
göra tillbyggnader och utföra andra anläggningar. Vidare krävs det även tillstånd för att vidta 
andra åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för
vägens bestånd, drift eller brukande (43 §). Inom vägområdet får det heller inte dras 
elektriska ledningar, vattenledningar, andra ledningar eller utföras arbete på existerande 
ledningar utan tillstånd från väghållningsmyndigheten (44 §).

Intill vägområdet krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader eller vidta andra åtgärder som kan vara till olägenhet för vägens bestånd, drift 
eller brukande. Det får heller inte finnas, utan länsstyrelsens tillstånd, ljusanordningar som 
kan försämra ljusförhållandena på vägen. I samband med dessa tillstånd får även 
länsstyrelsen meddela om som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten och tillstånden kan 
när som helst återkallas (45 §). Inom ett avstånd av 12 meter från ett vägområde får det 
heller inte uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar som kan 
inverka menligt på trafiksäkerheten utan tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan även, 
om det med hänsyn till trafiksäkerheten anses nödvändigt, utöka avståndet till högst 50
meter (47 §).

Länsstyrelsen tillstånd krävs även för skyltar och jämförliga anordningar för reklam, 
propaganda, eller liknande ändamål utomhus inom ett avstånd av 50 meter från vägområdet. 
I samband med dessa tillstånd får även länsstyrelsen meddela om som behövs med hänsyn 
till trafiksäkerheten och tillstånden kan när som helst återkallas. Undantag från dessa
tillstånd gäller: inom områden med detaljplan, för anordningar på byggnader för upplysning 
om affärsrörelse eller annan verksamhet, för anslagstavlor för meddelanden som rör 
kommunala angelägenheter, föreningsverksamhet, auktioner eller dylikt och för åtgärder för 
vilka bygglov krävs (46 §).

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Tavlor, skyltar, inskrifter eller andra jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller 
liknande ändamål får inte vara varaktigt uppsatt utomhus utan tillstånd av regeringen eller
den statliga eller kommunala myndighet som regeringen bestämmer (6 §). Detta gäller dock 
inte anordningar som informerar om affärsrörelse eller annan verksamhet på platsen eller för 
anslagstavlor för meddelanden om kommunala angelägenheter, föreningssammanträden,
auktioner eller liknande (7 §). En anslagstavla eller annan anordning som är uppenbart 
vanprydande får dock inte finnas uppsatt och bestämmelserna ovan gäller inte för 
anordningar inom vägområde och anordningar för vilka bygglov krävs (8, 10 §§).
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