PUBLIKATION 2009:73

Regionalt underlag för
samhällsplanering
i Region Väst
2009-06

Värmlands län

2009-01

Innehållsförteckning
1 Inledning
2 Planeringsförutsättningar för Värmlands län
– Riksintressen
– Tillståndspliktig zon
– Farligt gods

6
8
10

I kapitlet redovisas förutsättningarna för planering med avseende
på riksintressen, farligt gods och
tillståndspliktig zon intill väg. Det här
kapitlet innehåller också kartor som
redovisar förutsättningarna i det
aktuella länet.

3 Översiktsplanering och övergripande
kommunal trafikplanering

– Översiktsplanering
		

Tillgänglighet och samhällsutveckling

		

Transportarbetets miljöpåverkan och översiktsplanering

		

Riskhänsyn i samband med översiktsplanering

		

Riksintressen i översiktsplanering

– Övergripande kommunal trafikplanering
		

Trafikstrategi – underlag eller del av översiktsplan

		

Trafikplaner

12

14

4 Detaljplanering
– Generella hänsynstaganden i planeringen
		

Tillgänglighet och detaljplanering i praktiken

		

Ett verktyg: restidsanalyser

		

Transportarbetets miljöpåverkan och detaljplanering

		

Buller och detaljplanering

		

Risker och riskanalys

– Väghållning och väghållare
		

Vägrätt och vägområde

		

Avtal mellan kommun och Vägverket vid detaljplanering

16

– När kontaktas Vägverket vid bygglovsansökan?

24

– Generella hänsynstaganden i handläggning av bygglov

24

Buller

		

Säkerhetszon och trafiksäkerhet

		

Anslutning av enskild utfart eller väg

		

Krav på utformning

I kapitlet redovisas former för samverkan i detaljplaneringsprocessen
samt aspekter som bör beaktas vid
kommunens detaljplanering.

21

5 Handläggning av bygglov
		

Här visar Vägverket sin syn på när
och hur dialogen kring den övergripande planeringen bör ske samt
vilka aspekter som bör beaktas i
planeringen.

Här redovisas konkreta riktlinjer för
när och hur Vägverkets intressen
bör tas till vara vid kommunens
handläggning av bygglov.

Titel: Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst. Kontaktperson: Christina Gustafsson, samhällsplanerare Publikation: 2009:73.
Utgivningsdatum: 2009 06 20. Utgivare: Vägverket. Layout: Vägverket. Foto omslag: Bo Blidh. Tryck: Vägverket
SSN: 1401-9612

2

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst

Underlagsmaterialets disposition utgår framför allt från processerna vid markanvändningsplanering enligt plan- och bygglagen, där Vägverket redovisar aspekter som bör
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Förord
Vägverkets vision är ”Vi gör den goda resan
möjlig”. God mobilitet – den goda resan- är viktig
för välfärden. Vi uppnår den goda resan genom ett
transportsystem som finns till för medborgarna
och näringslivet, och som möjliggör säkra, effektiva och tillförlitliga resor och transporter. Det
ska också vara tillgängligt för alla på lika villkor.
Men Vägverket åstadkommer inte ensam den goda
resan. En förutsättning är ett bra samarbete med
andra aktörer i transportsystemet och en bra dialog med våra kunder. Därför ska vi som kreativa
samhällsbyggare medverka redan i tidiga skeden
av lokal och regional planering. Vi ska verka för
att samhällsfunktioner lokaliseras så att infrastrukturen utnyttjas på ett klokt sätt.
Det här planeringsunderlaget syftar till att underlätta kommunernas markanvändningsplanering, genom tydliga riktlinjer och råd för hur
Vägverkets målsättningar och behov bör beaktas.
Ytterligare ett syfte är att beskriva de specifika
förutsättningarna för Värmlands län med olika
kartor.
Det är min förhoppning att detta planeringsunderlag skall vara ett stöd främst för er i kommunerna men även för andra aktörer i planeringsprocessen.

Håkan Wennerström,
regionchef Vägverket Region Väst
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1 Inledning
Vägverkets roll förändras från vägbyggare till
samhällsbyggare. I kombination med de prioriteringar som fastställts i Vägverkets strategiska
plan ställer det krav på nya metoder. Vi ska gå från
en granskande till en initierande roll som innebär
att diskutera övergripande strukturella frågor
med kommuner, regionala organ och företrädare
för näringslivet och medborgarna. För att klara
denna omställning behöver vi utveckla metoder
och förmedla goda exempel till övriga aktörer.
PBL pekar ut kommunen som huvudansvarig
för planeringen av hur mark och vatten används.
Vägverkets roll utgår från uppdraget att verka för
en hållbar utveckling av hela vägtransportsystemet. Vi vill delta i dialogen så snart en fråga
väcks som påverkar samhällsstrukturen och därmed transportsystemet. Om vi känner varandras
roller kan vi ömsesidigt efterfråga samarbete vid
rätt tillfällen. Samarbete i tidiga skeden är alltid
att föredra framför granskning av färdiga förslag.
Självklart måste dock de informella processerna
samordnas med det formella förfarandet i varje
planärende.
Det här underlaget syftar till att underlätta
kommunernas markanvändningsplanering, genom tydliga riktlinjer och råd för hur Vägverkets
målsättningar och behov bör beaktas. Underlagets disposition är därför anpassad till kommunernas processer vid markanvändningsplanering.
Ett ytterligare syfte är att beskriva länsspecifika
förutsättningar för vägtransportsystemets utformning och planering. Ett exempel på detta är
kartor över det utpekade vägnätet för transporter
av farligt gods.
Det är alltså i främsta hand till kommunernas
plan- och bygglovshandläggare samt i viss mån
också trafikingenjörerna som det här underlagsmaterialet vänder sig men underlaget ska också
fungera som kunskapsbank för samhällsplanerare, med flera, inom Vägverket.
Bakgrunden till att Vägverket vill ha den här
dialogen om markanvändningsplaneringen är
att tra””nsportutvecklingen i huvudsak påverkas av samhällsutvecklingen i övrigt. Hur stora

transportbehoven är och i vilken
utsträckning de kan mötas med
exempelvis kollektivtrafik, påverkas
bl.a. av hur vi bygger bostadsområden, anlägger arbetsplatser och
organiserar handeln.
Dialogen syftar i slutändan
till att bidra till samhällets
välfärdsutveckling och
att nå det övergripande
transportpolitiska
målet för transportsektorn – att
säkerställa en
samhällsekonoVänersborg
miskt effektiv
och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för
medborgarna och
Göteborg
näringslivet i hela
landet.
Målet förtydligas i de
sex delmålen: ett tillgängligt transportsystem,
hög transportkvalitet, säker
trafik, god miljö, regional
Halmstad
utveckling och ett jämställt
transportsystem.
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2 Planeringsförutsättningar
för Värmlands län
I det här kapitlet beskrivs förutsättningarna
för planering av markanvändningen med avseende på riksintressen, tillståndspliktig zon
samt transporter med farligt gods. Det här är
fysiska förutsättningar på karta som kommunen bör ta med i planeringen av markanvändningen i ett tidigt skede. Utöver de här
fysiska förutsättningarna finns andra av mer
generell karaktär som redovisas i kommande
kapitel. I de tre följande avsnitten redovisas
kartor med de olika förutsättningarna samt
en förklarande text till respektive avsnitt.

Väg 40 mellan Göteborg och Jönköping är ett exempel på en väg av riksintresse i Västra Götalands
län och det är vägens funktion i det nationella
stamvägnätet som är skälet bakom klassningen
som riksintresse.
Att en väg är utpekad som riksintresse innebär i praktiken att den mark som berörs av det
utpekade vägnätet ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet
av vägen. Detta innebär att vägens funktion ska
skyddas avseende
– god transportkvalitet och god nåbarhet till
andra regioner

Riksintressen
Vägverket har, med stöd av 3 kap. 8 § miljöbalken,
pekat ut det vägnät som har så speciella funktioner för vägtransportsystemet, att de mark- och
vattenområden som berörs av vägarna är av riksintresse för kommunikationsanläggningar. Det
utpekade vägnätet benämns förenklat för ”vägar
av riksintresse” även om det enligt miljöbalken är
marken, där vägen är belägen, som är av riksintresse.
I Vägverkets beslut 2004-11-08 om vägar av
riksintresse redovisas bakgrunden till beslutet
och en definition av riksintresset. I en bilaga till
beslutet finns också samtliga vägar som utpekas
som riksintresse. Den övergripande utgångspunkten för utpekandet av ett vägnät av riksintresse
är vägsträckningens funktion och dess betydelse
som transportled. En väg som utpekas som riksintresse ska uppfylla något av följande kriterier,
av internationell, nationell eller särskild regional
karaktär:

– god tillgänglighet (lokalisering som medför ökad
barriäreffekt bör undvikas)
– god trafiksäkerhet
– god miljö, såväl från hälsosynpunkt som för 		
skydd av stads– och landskapsbild

I tidiga skeden av vägplaneringen kan Vägverket
förklara att riksintresse kommer att hävdas, för
den planerade vägen, när vägkorridoren lagts fast.
Riksintresse kan också hävdas för befintlig väg
som behöver breddas eller byggas om. I kapitel 3
Översiktsplanering redovisas hur Vägverket önskar att kommunerna tar hänsyn till riksintressen
i den översiktliga planeringen.

– är en del av ett vägnät av internationell karaktär
(t.ex.Trans European Network, TEN)
– ingår i det nationella stamvägnätet
– utgör en förbindelse mellan regionala centrum
– är av särskild betydelse för regional eller
interregional trafik
– förbinder kommunikationsanläggningar av
riksintresse.
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Figur 2:1. De vägar som är utpekade
som riksintresse i Värmlands län.
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Planeringsförutsättningar för Värmlands län

Tillståndspliktig zon
Intill allmänna vägar ska det så långt det är möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten. Detta regleras längs allmänna vägar i § 47 väglagen, vars
fullständiga lydelse är enligt nedan:
”Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte
utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten.
Länsstyrelsen kan, om det är nödvändigt med hänsyn till
trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till
50 meter.
Vid korsning i samma plan mellan en allmän väg och en
1. annan allmän väg,
2. enskild väg som i större utsträckning används
av allmänheten för trafik,
3. järnväg,
4. spårväg
– får inte utan länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader,
göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas
andra sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Tillstånd krävs inte för åtgärder som skall utföras
utanför i första stycket angivet område och utanför de räta
sammanbindningslinjerna mellan punkter, som är belägna i de
korsande vägarnas mittlinjer 75 meter från korsningen.
I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs.
Bestämmelserna i första och andra styckena om krav på
tillstånd av länsstyrelsen gäller inte inom områden med detaljplan. De gäller inte heller i fråga om åtgärder för vilka bygglov
krävs. Lag (1987:459).”
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Tillståndspliktig zon
enligt väglagen 47 §

Figur 2:2. Vägnätet i Värmlands län och
vilka tillståndspliktiga zoner som gäller.
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Planeringsförutsättningar för Värmlands län

Farligt gods
Med farligt gods menas gods som består av eller
innehåller hälso- och/eller brandfarliga varor i
fast form, vätskeform eller gasform och som kan
medföra skador på människor, djur, egendom eller miljö. I lagen om transport av farligt gods (SFS
1982:821) anges vad som kan utgöra farligt gods
och specificering och klassificering sker i förordningen om farligt gods (SFS 1982:923). Dessutom
finns räddningstjänstlagen som föreskriver hur
kommunens räddningstjänst ska organiseras
samt arbetsmiljölagstiftningen som föreskriver
hur farliga ämnen ska hanteras ur arbetssynpunkt.
I det här avsnittet redovisas hur ett utpekat vägnät för transport av farligt gods är uppbyggt samt
vilka riktlinjer och föreskrifter som berör dessa
transporter. Under kapitel 3 Översiktsplanering
och kapitel 4 Detaljplanering redovisas hur kommunen bör beakta transporter med farligt gods i
planeringen av markanvändningen utifrån i det
här kapitlet redovisade förutsättningar.
För att minimera olycksriskerna och konsekveserna av en olycka med farligt gods utarbetar
länsstyrelsen rekommenderade transportvägar
för farligt gods, vilka redovisas i kartan.

verkets ståndpunkt är att försöka undvika förbud
och i stället styra transporterna till rekommenderade färdvägar. Räddningsverket är samordnande myndighet inom området farligt gods.

Vägarna är indelade enligt följande:
– Primära transportvägar, vilka i första hand bör 		
användas för genomfartstrafik av farligt gods.
– Sekundära transportvägar, vilka bör användas
för lokala transporter mellan det primära vägnätet 		
och leverantör/mottagare. Det sekundära nätet ska
inte användas för genomfartstrafik av farligt gods.

Vägverkets grundprincip är att leda trafiken
med farligt gods till det nationella och regionala
stamvägnätet, eftersom detta har bäst kvalitet.
Restriktioner och förbud mot transport av farligt gods sker genom lokala trafikföreskrifter,
enligt trafikförordningen 10 kap. 3 §. Restriktioner redovisas också i kartan och dessa utfärdas
av länsstyrelsen efter utredning, då bland annat
aktuellt flöde och alternativvägar studeras. Väg-
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Rekommenderad transportväg
för farligt gods

Figur 2:3. Rekommenderade transportvägar
för farligt gods i Värmlands län

3 Översiktsplanering och övergripande
kommunal trafikplanering
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Översiktsplanering
I samband med översiktsplanering kan Vägverket
och kommunen diskutera konkreta frågor kring
tillgänglighet, risker, miljö och riksintressen. I
översiktsplaneringen är det också naturligt att
diskutera mellankommunala frågor och regionala
frågor som till exempel berör kommunikationsstråk mellan kommunerna. Här kan Vägverket
stödja med kunskap om det nationella/regionala
vägnätets funktion och framtida planering.
I Trafik för en attraktiv stad beskrivs utförligt
fakta och åtgärder kring til gänglighet och miljöpåverkan.
Tillgänglighet och samhällsutveckling
Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med
vilken medborgare, näringsliv och offentliga organisationer kan nå det utbud och de aktiviteter
som de har behov av. Lättheten beror på hur stor
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Figur 3:1. Samverkan i översiktsplaneringen

uppoffringen är i restid, kostnader, hinder, trygghet samt tillgång till färdmedel för att nå önskad
destination.
Tillgängligheten är beroende av utformningen
av bebyggelse och infrastruktur – och det är ett
nationellt mål att samhället ska vara tillgängligt
för alla. Tillgänglighet skapas av bebyggelse och
trafiksystem i samverkan där närhet och koncentration är viktiga inslag i bebyggelsestrukturen.
Samverkan och genhet är viktiga inslag i trafiksystemens uppbyggnad, likaså trafiksystemens
användbarhet.
På den mest övergripande nivån bör all planering som berör transportsektorn syfta till att skapa hållbar tillgänglighet för alla som är beroende
av den. Planeringen för ett tillgängligt transportsystem måste utgå från den enskilda trafikantens förmåga. Tillgängligheten skapas genom bidrag från alla trafikslag och det är viktigt att alla
transportslag synliggörs i planeringen. Väl fung-
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erande kollektivtrafik och goda möjligheter att ta
sig fram till fots eller per cykel är grundstenar
i transportsystemet. Det är också viktigt att beakta att transporterna av varor och gods måste
gå smidigt.
Den stora utmaningen i planeringen är att uppnå
så stor samverkande tillgänglighet som möjligt,
för så många som möjligt och med så små negativa
konsekvenser som möjligt.
Transportarbetets miljöpåverkan
och översiktsplanering
Allt transportarbete som utförs påverkar miljön
i någon mening. Bilresor skapar utsläpp till luft
och skapar buller. Kollektivtrafik bidrar till samma problembild men har potentialen att reducera
den påverkan som varje individs resande utgör. I
ett vidare perspektiv på miljö utgör transportsystemet ofta en barriär och kan påverka landskapsbilder och stadsupplevelser negativt. Kommunen
kan i planeringen av markanvändningen beakta
miljöaspekter på flera nivåer.
Markanvändningen i en kommun är av avgörande betydelse för vilka resbehov som uppkommer,
vilka färdmedel som väljs och hur störande trafiken blir. Men möjligheterna att utnyttja marken
beror också på hur trafiksystemet är utformat.
Det gäller att hitta en lämplig samordning mellan markanvändning och trafiksystem, såväl på
en övergripande nivå som på detaljnivå. På den
övergripande nivån handlar det om att lokalisera
olika verksamheter så att man skapar goda förutsättningar för kollektivtrafik och för gång- och
cykeltrafik, att lokalisera starkt trafikalstrande
verksamheter så att de har god anslutning till det
överordnade vägnätet och att samlokalisera verksamheter med inbördes kontaktbehov så att det
totala resbehovet minimeras.
Riskhänsyn i samband med
översiktsplanering
I översiktsplanering behöver hänsyn tas till riskerna med transporter av farligt gods. I kapitel 2
finns en redovisning av rekommenderade trans-

portvägar för farligt gods. Den följande texten,
som är hämtad från publikationen Riktlinjer för
riskhänsyn i samhällsplaneringen och utgiven av
Länsstyrelsen i Skåne län 2007, redovisar översiktligt en del av en generell metodik för att arbeta med riskanalyser i översiktsplaneringen.
”Forskning och erfarenhet visar på vikten av att säkerhetsaspekterna beaktas tidigt i planeringsprocessen. Högt säkerhetstänkande kan leda till mindre antal olyckor och mindre skador
till följd av olyckor, vilket förhoppningsvis kan bespara samhället kostnader, undvika lidande och ge ett tryggare samhälle.
Säkerhetsaspekterna måste dock ställas i relation till andra
planeringsförutsättningar och det är inte alltid säkert att inblandade parter har en gemensam uppfattning om hur dessa
planeringsförutsättningar skall relateras och vägas gentemot
varandra. I samband med översiktsplanering finns möjlighet att
på en övergripande nivå ange inriktning för hur säkerhetsfrågor skall hanteras på ett adekvat sätt och vilka områden som
är lämpliga för lokalisering av bebyggelse utifrån säkerhetsaspekterna.
Vid övergripande planering kan riktlinjer för skyddsavstånd
ligga till grund för den översiktliga riskanalysen och vara vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för olika planeringsalternativ. Genom lämplig lokalisering kan konsekvenserna
av olyckor undvikas eller begränsas, varför förnuftig lokalisering
alltid bör vara den grundläggande principen.
Den analys som utförs i översiktsplaneringen bör sträva efter
att inventera befintliga och planerade verksamheter, objekt eller
miljöer som kan medföra en fara för sin omgivning, däribland
väg och järnväg som trafikeras av farligt gods. Kommunen ska
bedöma vilka områden som är lämpliga att bebygga och bör
då även ange vilken typ av bebyggelse som är lämplig utifrån
bl.a. aspekter av säkerhet och hälsa. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de konsekvenser för bl.a. hälsa och säkerhet
som olika alternativa markanvändningsstrategier kan leda till.”

Riksintressen i översiktsplanering
I översiktsplanen ges möjlighet att arbeta med
scenarier för den framtida utvecklingen av samhället, där olika scenarier kan ge underlag för
strukturella frågeställningar kring lokalisering
av nya bebyggelseområden eller kring trafiksystemets uppbyggnad. I denna mycket övergripande
planering utgör vägnätet av riksintresse en av de
mest grundläggande förutsättningarna för strukturella analyser.
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Översiktsplanering och övergripande
kommunal trafikplanering

I kapitel 2 redovisas vägnätet som utpekas som
riksintresse inom länet. I översiktsplaneringen
är det mycket viktigt att riksintressena redovisas
och blir en grundläggande förutsättning för hur
samhället kan utformas och planeras.

Övergripande kommunal
trafikplanering
I en övergripande kommunal trafikplanering kan
kommunen och Vägverket samråda kring flera
områden. Till den mest övergripande nivån av
planering hör utformningen av en trafikstrategi
för kommunen. Strategin kan också kompletteras med riktlinjer för olika områden, till exempel
trafiksäkerhet. En konkretisering av strategierna
kan sedan göras i en trafikplan för kommunen.
I Trafik för en attraktiv stad beskrivs det
utförligt hur den kommunala inriktnings- och
åtgärdsplaneringen kan genomföras.
Trafikstrategi – underlag eller
del av översiktsplan
Vägverket kan vara ett kunskapsstöd och bollplank i arbetet med att utforma en trafikstrategi
för kommunen. En trafikstrategi anger trafikplaneringens inriktning och strategin ger en samlad
beskrivning av hur trafiksystemet bör utvecklas för att gynna transportsystemets utveckling.
Strategin ger alla aktörer möjlighet att vidta åtgärder som medverkar till en önskad samhällsutveckling.
Trafikstrategin kan aktualiseras av att översiktsplanen ska förnyas eller att trafikfrågorna
kommit i fokus till följd av tillväxt i kommunen,
brister i trafiksystemet eller besvärliga miljöförhållanden. Strategin bygger på den samlade kunskapen om trafiken och dess effekter som finns
inom kommunen och bland berörda där Vägverket
kan vara en naturlig samverkanspart.
I trafikstrategin beskrivs nuvarande trafiksystem, dess fördelar och brister, vilken tillgänglighet som samhällets utveckling kräver, hur dessa
behov kan tillgodoses och vilka effekter tillgäng-
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ligheten har på kommunens utveckling. I strategin
behandlas både person- och godstrafik, och såväl
trafik inom staden som den regionala trafiken.
I trafikstrategin formuleras mål för de olika trafikslagen, vilka områden som ska prioriteras och
förslag till åtgärder av både principiell och detaljerad natur. Åtgärderna kan omfatta lämplig lokalisering av verksamheter och boende, hur näten
för kollektivtrafik och cykeltrafik ska utvecklas,
parkeringsfrågor, hur bussnätet ska trafikeras eller hur information och dialog med trafikanterna
ska ske.
Trafikplaner
Trafikplanen anger hur trafiksystemet ska vara
uppbyggt och vad som krävs för att realisera det.
Trafikplanen kan omfatta alla trafikslag, ett fåtal eller enbart ett och en cykelplan är således ett
exempel på en trafikplan. I arbetet med trafikplaner kan Vägverket ta en aktiv del och stötta kommunen till exempel med erfarenheter från andra
kommuners arbete med trafikplaner.
Det behövs en sammanhållen strategi för att
åstadkomma samverkan mellan trafikslagen och
en trafikplan som omfattar alla trafikslag ger
information om hur de påverkar varandra. En
kraftig satsning på oskyddade trafikanter i de
centrala delarna av tätbebyggelsen kan leda till
försämringar för biltrafiken genom fartdämpande
åtgärder.
Särskilda trafikplaner för respektive trafikslag
ger möjlighet till ytterligare fördjupning. Kollektivtrafiken är ett vanligt område där en särskild
plan kan vara motiverad. Planen bör visa hur kommunen avser att utveckla kollektivtrafiken för att
den ska bli attraktiv och konkurrenskraftig. En
sådan plan, där stomlinjer och knutpunkter lagts
fast, blir därmed ett av underlagen för att utveckla tätorternas bebyggelsestrukturer i arbetet med
översiktsplanen.
Trafikstråksplaner ger möjlighet att studera
speciellt utvalda sträckor eller områden i tätorten, till exempel del av nät där man eftersträvar
en särskild karaktär eller funktion.
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Faktaruta
Vilka olika typer av funktioner ryms inom
vägnätet; vilka vägar är allmänna, vilka är
gator eller enskilda.
Uppdelning på funktioner i vägnätet
Med utgångspunkt i beslutet om riksintresse kan en
indelning av vägnätet göras utifrån olika funktioner. På
nationell nivå finns stamvägnätet som har en nationell
eller internationell funktion med vägar som E6, E45
med flera. På en regional nivå kan vägarna delas in i de
vägar som fungerar som förbindelse mellan regionala
centrum eller som är av särskild betydelse för regional
eller interregional trafik.
Utöver vägarna som pekas ut som riksintresse finns
det naturligtvis även andra vägar. Många vägar har en
regional funktion utan att klassas som riksintresse och
det stora flertalet allmänna vägar har enbart en lokal
funktion och förbinder till exempel mindre samhällen.
Administrativ indelning av vägnätet
Vägnätet kan också indelas efter hur väghållning och
ansvar har organiserats för vägen.
Allmän väg
Allmänna vägar finns förtecknade i länsstyrelsernas
kungörelser om vägar. Allmän väg hålls antingen av
staten genom Vägverket eller av en kommun och är
– väg som anläggs eller förändras till allmän väg
enligt väglagen
– för allmän samfärdsel upplåten väg som av ålder
ansetts som allmän
– väg, som anlagts eller som förändras till allmän
enligt äldre bestämmelser och som vid väglagens
ikraftträdande hölls av stat eller kommun.

Läs mer:
Länsstyrelsen i Skåne län (2007).
Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen.
Räddningsverket, Boverket (2006).
Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner.
Sveriges kommuner och landsting (2007).
Trafik för en attraktiv stad – utgåva 2.
Vägverket (2004). Beslut vägar av riksintresse,
2004-11-08.
Vägverket (2004). Handbok för statsbidrag.
Publikation 2004:4.

Enskild väg
En enskild väg är en väg som inte är allmän och där
väghållare är t.ex. en enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening. Det finns olika kategorier av enskilda
vägar:
– vägar med statsbidrag – dessa är öppna för
allmän trafik.
– övriga enskilda vägar till bebodda fastigheter.
– skogsbilvägar.
Gator och vägar inom detaljplan
Utöver allmän väg och enskild väg finns gator och
vägar inom detaljplan. Gator och vägar inom detaljplan
är allmän platsmark. Huvudmannaskapet för allmän
platsmark kan vara kommunalt eller enskilt.

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst
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Vägverket
i tidig dialog med
kommunen
TIDIGDIALOG
DIALOG
TIDIG

PROGRAM
SAMRÅD MED
VÄGVERKET

SAMSYN

PLANFÖRSLAG
SAMRÅD MED
VÄGVERKET

SAMSYN

UTSTÄLLNING

Vid detaljplanering är Vägverkets ambition
att ha en tidig dialog med kommunen. När
Vägverket och kommunen har en tidig dialog
skapas förutsättningar för en samsyn kring
övergripande frågor som kan genomsyra den
följande planeringen. Vägverkets medverkan
i följande samråd kan då begränsas till att
diskutera frågor av mer detaljerad karaktär.
I den tidiga dialogen är det också möjligt att arbeta med ett förhållningssätt enligt fyrstegsprincipen vid analys och val av åtgärder. Fyrstegsprincipen innebär att steg för steg analysera hur
ett problem kan lösas och tidigt ta fram en rad
med olika åtgärdsalternativ innan planeringen
fortsätter. Den givna lösningen till en besvärlig
trafiksituation behöver inte vara en ny väg utan
kan i stället vara riktade satsningar för att få fler
att cykla.

16

Figur 4:1. Samverkan i detaljplaneringsprocessen

I följande avsnitt redovisas aspekter i detaljplaneringen som Vägverket önskar ha en dialog
kring, eller som kommunen behöver vara medveten om vid handläggningen av planerna.

Generella hänsynstaganden
i planeringen
För att nå de transportpolitiska målen behöver
hänsyn tas till en rad olika faktorer i detaljplaneringen. Hur kan bebyggelse och infrastruktur
planeras för att skapa tillgänglighet i samhället
och vilka villkor måste beaktas för en hållbar utveckling av tillgängligheten?
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Tillgänglighet och detaljplanering
i praktiken
Det övergripande transportpolitiska målet med
utformning och åtgärder för transportsystemet
är att skapa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Ett av de
transportpolitiska delmålen är ett tillgängligt
transportsystem. I kapitel 3 beskrivs tillgänglighet som begrepp och som målsättning på en övergripande nivå. I det här avsnittet konkretiseras
begreppet i aspekter som behöver beaktas i detaljplaneringen.
Vid detaljplanering av bostäder och verksamheter bestämmer lokaliseringen av området de
viktigaste konsekvenserna för hur det påverkar
transportbehov, trafiksäkerhet och tillgänglighet
till service, skolor m.m. Ett bostadsområde som
planerats perifert och med marknära bebyggelse
kräver en helt annan infrastruktur och genererar
andra transportbehov jämfört med en i ett tätortscentrum planerad förtätning av flerbostadsbebyggelsen.
Etableringar av externhandel kräver en mycket medveten utformning och lokalisering för att
dessa inte ska bli helt bilberoende jämfört med en
utbyggnad av handel i tätortscentrum.
Alla typer av bebyggelse kräver dock en koppling till den omgivande infrastrukturen, om det
så krävs nya trafikplatser eller anslutning till
befintliga gång- och cykelvägar. Gemensamt är
också att kopplingarna ska fungera för olika trafikantgrupper – gång- och cykeltrafikanter, kollektivtrafikresenärer, godstransporter och biltrafikanter med flera. I faktarutan redovisas viktiga
aspekter – dels ur ett tillgänglighetsperspektiv,
dels med avseende på villkor för hållbarhet – att
ta hänsyn till vid detaljplaneringen för att ett
nytt område ska fungera väl i förhållande till sin
omgivning.
Ett verktyg: restidsanalyser
Tillgänglighet beror av många olika faktorer men
avstånd är en viktig del av hur tillgängligt till ex-
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empel serviceetableringar är från ett bostadsområde. Avståndet kan också mätas i tid och det kan
användas för att jämföra resor med olika transportslag. För att jämföra avstånd kan genhetskvoter användas och för att jämföra restid kan

restidskvoter utnyttjas. I Trafik för en attraktiv
stad redovisas ett exempel från Södertälje kommun där en tillgänglighetsanalys genomfördes
med hjälp av genhetskvoter och restidskvoter enligt figurer nedan.

4:3
4:2

Bild 4:2. Inventering av målpunkter Södertälje kommun
Bild 4:3. Restidsanalys Södertälje kommun

18

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst

Transportarbetets miljöpåverkan
och detaljplanering

Checklista
vid detaljplaner
För att skapa hållbar tillgänglighet bör
följande beaktas vid detaljplanering:

pAttraktiv kollektivtrafik

Se till hela resan vid planering.

pKoppling till gång- och cykelvägar

Krävs komplettering av gång- och cykelvägnätet?

pUtsläpp till luft
pBuller från vägtrafik
pRiskhänsyn med avseende på
transporter av farligt gods

pNärhet till service och barnomsorg/skola
Var finns målpunkterna?

Kan behovet av vägtrafik minskas genom medveten lokalisering av service/omsorg?

pTillgänglighet för funktionshindrade

Områdets topografi och möjligheter att nå
kollektivtrafik.

pTrafiksäkerhet

Vid anslutning till befintligt vägnät.
Vid passager för gång- och cykeltrafikanter.
Vid fysisk utformning av bostadsgator för högsta
hastighet 30 km/h.
Bebyggelse i närhet till väg, läs mer i kapitel 5.

pBarns behov i trafiken

Barnkonsekvensanalys ska finnas med i planeringen.

pKonsekvensanalys ur ett jämställdhets-

I kapitel 3 beskrevs transportarbetets miljöpåverkan och de åtgärder som kan vidtas vid planering
av markanvändningen för att begränsa effekterna. I Trafik för en attraktiv stad beskrivs hur en
medveten planering av markanvändningen kan
minska störningarna från vägtrafiken.
På en detaljerad nivå handlar planering för en
begränsning av störningarna till exempel om hur
marken används invid trafiklederna. Bostäder och
vård- och undervisningslokaler är känsliga för
buller och andra störningar, medan arbetsplatser
är mindre känsliga. Även byggnaders utformning
och läge påverkar störningar, främst då för buller.
Genom att vända husens långsida mot trafikleden
kan det bli förhållandevis tyst på andra sidan.
Genom att förändra markanvändningen i befintliga hus nära trafikleder från bostäder till kontor
kan störningarna minska. För att klara bullernivåer och avgashalter vid uteplatser kan det ibland
vara lämpligt att ställa i ordning en ny uteplats
i ett mer skyddat läge än den befintliga. Nya bostäder bör inte lokaliseras intill trafikleder med
bullernivåer över 55 dBA utan särskilda förhållanden eller åtgärder för att minska störningar.
Lokaliseringen av parkeringsplatser i bostadsområden och verksamhetsområden har stor betydelse för störningar och färdmedelsval. Genom att
lägga parkeringsplatserna i utkanten av området
minskar trafiken inne i området och det blir mer
attraktivt att cykla eller åka buss.
I följande avsnitt redovisas mer ingående om
buller från vägtrafiken och hur det kan hanteras i
detaljplaneringen.

perspektiv

Buller och detaljplanering

Verksamheter med stor omfattning
och tung trafik
Lokalisering nära större trafikleder kan minska
störningar kring lokalt vägnät.

Vägtrafiken är den enskilt största bullerkällan i
landet. I storleksordningen två miljoner människor i landet utsätts för bullernivåer över riktvärdena. Vägverket ansvarar för buller från trafiken
på statliga vägar. För de mest bullerutsatta, i befintliga bostäder längs de befintliga vägarna, gör
Vägverket bullerdämpande åtgärder. Vid nybygg-

pKonsekvensanalys av bebyggelse som
genererar mycket trafik
Analys kan behövas för vägnätet som helhet.
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nad och väsentlig ombyggnad av väg gör Vägverket åtgärder så att bullernivån inte överstiger gällande riktvärden.
Vid nybyggnad av bostäder och verksamheter
intill vägar ansvarar exploatören för erforderliga bulleråtgärder. Kommunen har ett ansvar för
att riktvärden för bullernivåer inte överskrids
vid detaljplanläggning eller vid bygglovgivning.
En god ljudmiljö bör i första hand uppnås genom
god samhällsplanering och inte genom skyddsåtgärder. Tystare fordon, tystare beläggning och
lägre hastigheter är också möjliga åtgärder för att
minska bullret vid källan. I kapitel 5 Bygglov redovisas möjliga skyddsåtgärder och krav på dess
utformning.
Boverket redovisar i myndighetens allmänna
råd från år 2008: Buller i planeringen – planera
för bostäder i områden utsatta för väg- och spårtrafik, hur bullerfrågan bör hanteras i samhällsplaneringen.

Faktaruta
Riktvärden för buller
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för buller. Riktvärdena bör normalt inte överskridas vid nybyggnad av
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur.
Riktvärdena är följande:
– 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
– 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
– 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
– 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till 		
bostadshus.
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt
och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusnivån inte kan
reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att
inomhusvärdena inte överskrids.

Riskhanteringsavstånd 150 m

Zon A
Friluftsområde
(t.ex. motionsspår)

Trafik
Odling
Parkering
(ytparkering)

Zon B

Zon C

Idrotts- och
sportanläggningar
(utan betydande åskådarplatser)

Friluftsområde
(t.ex. camping)

Bilservice
Industri

Kontor

Lager
Tekniska anläggningar
Sällanköpshandel
Parkering
(övrig parkering)

Figur 4:4. Riskzoner enligt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län
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Idrotts- och
sportanläggningar
(arena eller motsvarande)

Centrum
Hotell och konferens
Bostäder
Vård
Övrig handel
Kultur
Skola

Risker och riskanalys
I detaljplaneringen behöver hänsyn tas till riskerna med transporter av farligt gods. I kapitel 2 finns en redovisning av rekommenderade
transportvägar för farligt gods. Den följande
texten, som är hämtad från publikationen Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne län 2007, redovisar översiktligt en del av en generell metodik för
att arbeta med riskanalyser i detaljplaneringen.
”På liknande sätt som vid översiktsplanering kan det vid detaljplanering vara aktuellt att använda riktlinjer för skyddsavstånd som grund för den översiktliga riskanalysen och vara
vägledande för områden mer eller mindre lämpliga för olika
planeringsalternativ. När det av olika anledningar inte går att
upprätthålla tillräckligt skyddsavstånd är det kanske nödvändigt att tillgripa andra skydds- och säkerhetsåtgärder som är
bättre att reglera genom detaljplan.
Den analys som utförs i detaljplaneskedet bör sträva efter att
åtminstone inventera befintliga och planerade verksamheter,
objekt eller miljöer som kan medföra en fara för sin omgivning,
däribland väg och järnväg som trafikeras med farligt gods.
Om riskkällan uppenbart inte kan påverka planerat område
är vidare riskhantering inte nödvändig och riskhanteringsprocessen stannar då vid detta konstaterande. Det är dock viktigt
att ställningstagandet framkommer i planhandlingarna. I de fall
en detaljerad riskbedömning krävs bör den genomföras av en
person med specialistkompetens. För att underlätta riskhanteringen, i sådana fall, kan kommunen arbeta fram ett dokument
som kan utgöra underlag för upphandling och granskning av
riskbedömningar.”

lig markanvändning i förhållande till transportled för farligt gods.

Väghållning och väghållare
I samband med detaljplanering är det flera viktiga begrepp som ofta leder till frågor och där
det lätt uppstår oklarheter. I följande text redovisas betydelsen av att vara väghållare samt vad
vägrätt och vägområde innebär.
Väghållning omfattar byggande av väg och drift
av väg. Med väghållare avses den som har ansvar
för att vägen underhålls, hålls i stånd och är farbar. Enligt väglagen är staten genom Vägverket

Ett konkret stöd i arbetet med riskhantering är
den riskpolicy för markanvändning som länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län gemensamt har tagit fram, se figur 4:4.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat
att policyn ska utgöra underlag för länsstyrelsens
arbete med fysisk planering. Riskpolicyn innebär
att riskhanteringsprocessen beaktas i framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från
en farlig godsled. Det är viktigt att riskerna med
avseende på transporter av farligt gods beaktas
även utanför riskzonerna i policyn.
Bilden på sidan 20 illustrerar riskzoner vid möj-
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väghållare för statliga allmänna vägar. I länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka
vägar som Vägverket eller kommun är väghållare
för. Kungörelsen kan beställas som trycksak eller
laddas ned från länsstyrelsens webbplats.
Väghållningsmyndighet är, då staten är väghållare, den till Vägverket hörande regionala förvaltning som regeringen bestämmer. De uppgifter och
befogenheter enligt bland annat väglagen som
innefattar myndighetsutövning har tilldelats väghållningsmyndigheten och inte väghållaren. När
kommunen är väghållare är väghållningsmyndigheten den kommunala nämnd som är utsedd av
kommunfullmäktige. Om ingen nämnd är utsedd
är kommunstyrelsen ansvarig väghållningsmyndighet.
När en allmän väg går över från landsbygd till
att vara väg/gata i en tätort uppstår lätt frågetecken kring vilken lagstiftning som gäller. Är
det väglagen eller plan- och bygglagen eller är det
båda lagstiftningarna parallellt? Svaret är att det
är olika regler beroende på om det finns detaljplaner eller inte och om vägen ligger inom ett av regeringen utsett kommunalt väghållningsområde. I
ett PM från Vägverkets juridiska sektion, ”Allmän
väg eller gata eller både och? – Väghållare för allmän väg inom kommunalt väghållningsområde”,
daterat 2004-12-10, redovisas vilken lagstiftning
som gäller under skilda förutsättningar.
I korthet innebär reglerna följande:

Vägrätt och vägområde
Vägrätt innebär att väghållaren har rätt att använda den mark som behövs för vägen inom vägområdet. Vägrätten innebär också att väghållaren får ta
till vara naturtillgångar, till exempel avverka skog
och ta ut jord- och bergmassor inom vägområdet.
Väghållaren får också bestämma hur marken ska
användas, till exempel ge någon annan rätt att lägga ned ledningar inom vägområdet.
Vägområde är den mark som tas i anspråk för väganordning. En väganordning är en anordning som
stadigvarande krävs för vägens bestånd, drift eller
brukande. Det innebär att det till vägområdet inte
bara hör vägbana utan också diken, slänter, bullerskydd, dagvattenmagasin med mera som har direkt
koppling till vägen. Väghållaren kan också få vägrätt för en upp till 2 meter bred markremsa utanför
diken och slänter. I vissa fall, främst vid vägar i
skogsmark, kan en så kallad säkerhetszon anges i
stället. Sådana remsor och zoner ska motiveras särskilt i arbetsplanen. Se figur 4:3 för en skiss över
vägområdes och vägrätts avgränsning med 2 meters kantremsa.
Inom detaljplanelagt område, där kommunen är
huvudman för allmänna platser, använder man inte
vägrätt för att få tillgång till mark. I stället löser
kommunen in marken med äganderätt och upplåter

– Gator inom detaljplanelagda områden, med kommunalt
huvudmannaskap för allmän plats, är inte allmän väg
när en kommun är väghållare. Då gäller enbart reglerna
enligt plan– och bygglagen, se 1 § väglagen.
– När staten är väghållare inom ett detaljplanelagt område
gäller både väglagen och plan– och bygglagen, se 23 §
väglagen.
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VÄGANORDNING
(exempelvis belysning)
VÄGBANA

VÄGOMRÅDE
VÄGRÄTT (gäller även marken under vägen)
KANTREMSA
Högst
2m

KANTREMSA
Högst
2m

Figur 4:5. Skiss som visar avgränsning för vägområde och vägrätt

Läs mer:
den till staten, när det är den som är väghållare.
Enligt plan- och bygglagen har kommunen rätt och
skyldighet att lösa in mark som ska användas till
allmän plats (till exempel gator och allmänna vägar).

Hållbart resande (2008). Södertälje kommun

Avtal mellan kommun och
Vägverket vid detaljplanering

Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland och Stockholms
län (2006). Riskhantering i detaljplaneprocessen.

När kommunen planerar markanvändning intill
allmänna vägar uppkommer ofta behov av att genomföra åtgärder på eller i direkt anslutning till
vägen. Ofta är det staten som är väghållare för en
väg som passerar ett markområde som detaljplaneras för till exempel bostäder eller arbetsplatser.
Frågor uppkommer ofta i det här skedet kring
vem som tar ansvaret för genomförande och kostnader för åtgärderna – dels i investeringsskedet
dels i ett längre driftsperspektiv. Principen är
då att ett avtal tecknas mellan kommunen och
Vägverket för att klarlägga ansvarsfördelningen.
Kommunen kan sedan i sin tur teckna ett avtal
med en eventuell exploatör.
Vägverket, Region Väst har tagit fram ett förslag
för principer kring ansvar och utformning vid
anordnande av buller- eller riskskydd i samband
med nyexploatering längs allmän väg.
Arbetet är inte avslutat.

Länsstyrelsen i Skåne län (2007). Riktlinjer för riskhänsyn i
samhällsplaneringen.

Boverket (2008). Buller i planeringen - planera för bostäder i områden utsatta för väg- och spårtrafik. Allmänna
råd 2008:1.

Sveriges kommuner och landsting (2007). Trafik för en
attraktiv stad.
Vägverket (2001). Handbok för statsbidrag till enskild
väghållning. Publikation 2001:36.
Vägverket (2004). Allmän väg eller gata eller både ock?
– Väghållare för allmän väg inom kommunalt väghållningsområde. PM 2004-12-10.
Vägverket (2006). Vägverkets myndighetsutövning. Stöd
för kommuners och länsstyrelsers fysiska samhällsplanering. Publikation 2006:27.
Vägverket (2007). Vägen och markägaren. Broschyr.
Vägverket (2007). Rekommendationer vid anläggande och
vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg. Publikation
2007:133.
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5 Handläggning
av bygglov

Vid handläggning av bygglov har kommunen
och Vägverket olika roller och ansvar. Kommunen har ansvaret för den fysiska planeringen och Vägverket är remissinstans som
väghållare och sektorsansvarig myndighet.
Vägverket lämnar också tillstånd enligt väglagen.
I detta kapitel beskrivs när det är aktuellt
att kontakta Vägverket vid handläggning av
bygglov och vad kommunen själva kan bidra
med som underlag till remisskrivelsen. Texten beskriver också vad som bör beaktas vid
handläggning av olika typer av byggnadsobjekt.

När kontaktas Vägverket vid
bygglovsansökan?
Vid handläggning av en bygglovsansökan är det
inte alltid nödvändigt att kontakta Vägverket som
remissinstans. Bygglovet berör kanske inte direkt
det statliga vägnätet och medför i övrigt inte konsekvenser för frågor där Vägverket som myndighet
har ett ansvar för transportsektorn som helhet.
Kommunen bör däremot ta kontakt med Vägverket för synpunkter på bygglovet när en handläggare på kommunen bedömer att bygglovet kan
innebära
– ny eller ändrad utfart till allmän väg där Vägverket 		
är väghållare
– uppförande av byggnad inom tillståndspliktig zon 		
enligt 47 § väglagen. (se kapitel 2 för tillstånds-		
pliktiga zoner utmed det allmänna vägnätet)
– att riktvärden för buller överskrids
– reklamanordning som riktar sig till trafikanter på 		
det allmänna vägnätet där Vägverket är väghållare
– uppförande av master eller torn nära allmän väg 		
där Vägverket är väghållare
– i övrigt kan medföra konsekvenser för det
allmänna vägnätet där Vägverket är väghållare.

I kapitel 4 redovisas fakta om väghållning och
väghållare. Information om vem som är ansvarig
väghållare för en väg redovisas i länsstyrelsernas
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kungörelse om vägar. Kungörelsen kan beställas
som trycksak eller laddas ned från länsstyrelsens
webbplats. (gäller O-län).
Det är viktigt att allmänheten informeras om att
byggnad eller annan anläggning, som ligger utanför detaljplan eller inte kräver bygglov, inte får
uppföras inom tillståndspliktig zon utan tillstånd
från länsstyrelsen (enligt § 47 väglagen).

Generella hänsynstaganden i
handläggning av bygglov
I följande avsnitt redovisas aspekter som behöver
beaktas när bygglov söks i anslutning till allmän
väg.
Buller
När byggnader planeras intill allmän väg behöver
frågan om buller utredas. I kapitel 4 Detaljplanering redovisas övergripande fakta om och åtgärder
mot buller. I det här avsnittet redovisas mer detaljerade fakta om buller och om skyddsåtgärder mot
buller.
I vissa ärenden kan det bli aktuellt att beräkna
bullernivåerna. Vid beräkningar används Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996 utgiven av Naturvårdsverket och Vägverket
i mars 1999, Naturvårdsverket rapport 4653. Mätningar tillämpas däremot sällan. Om mätning ska
göras ska denna göras enligt Buller från vägtrafik,
mätmetod, Naturvårdsverket rapport 3298.
När bullerdämpande åtgärder vid sidan om vägen blir nödvändiga är olika typer av avskärmning
(vallar och skärmar) och fasadåtgärder (ljuddämpande fönster) möjliga lösningar.
Utformning av dessa måste ske med hänsyn till
trafiksäkerhet, landskapsbild och värdefulla naturoch kulturmiljöer. För att uppnå god bullerdämpning vill man i regel placera bullerskärmar så nära
vägen som möjligt. Bullerskydd måste dock, liksom
murar, plank och andra oeftergivliga anordningar,
placeras på sådant avstånd och med sådan utformning att trafiksäkerheten inte försämras. Generellt
krävs bygglov för murar och plank, medan marklov
krävs för bullervall inom detaljplan.
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Inom område med detaljplan och i de fall där
bygglov fordras är kommunen tillståndsmyndighet. Där bygglov inte fordras samt där detaljplan
saknas är länsstyrelsen tillståndsmyndighet enligt 45 och 47 § väglagen. Enligt 45 § prövas anläggningar som kan vara till olägenhet för vägens
bestånd, drift eller brukande. Enligt 47 § prövas
anläggningar som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Om anläggningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen i enlighet med 12 kap.
6 § miljöbalken.
I Vägverkets dokument Vägars och gators utformning (VGU), publikation 2004:80, finns funktionskrav för bullerskydd angivna. Läs mer om
buller och bullerskydd i VGU, under Väg- och gatuutrustning i kapitel 7 Bullerskydd.
Säkerhetszon och trafiksäkerhet
I samband med handläggning av bygglov aktualiseras ofta frågan om avståndet till väg. Bygglovspliktiga objekt kräver inte tillstånd från länsstyrelsen utanför vägområdet men däremot måste
säkerhetszonen intill en väg alltid beaktas. Säkerhetszonen är det område utanför körbana, som ska
vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Dess utformning har stor betydelse för orienterbarhet och hastighetsupplevelse.
Säkerhetszonen ska utformas med omsorg så att
den bidrar till tydlighet, säkerhet och trygghet för
både oskyddade trafikanter i körbanans närhet
och fordonstrafikanter på körbanan.
Säkerhetszonen utformas så att avkörande fordon om möjligt inte välter eller krockar med oeftergivliga föremål, vilka i princip inte ska förekomma i säkerhetszonen om inte ett räcke eller
motsvarande skyddar mot påkörning.
Exempel på oeftergivliga föremål är

– kort betongfundament högre än 0,1 m
– jordfast sten högre än 0,1 m
– el- och teleskåp
– bergskärning med skrovlig yta.

Säkerhetszonen bestäms av vägens utformning
och den aktuella hastighetsbegränsningen. För
en rak väg är säkerhetszonens bredd enligt tabell
5:1. Säkerhetszonen definieras sedan på olika sätt
beroende av vilken släntlutning och om vägen går
i skärning eller på bank. Figur 5:1 beskriver vad
som är säkerhetszonen när vägen går på bank och
för olika lutningar på vägslänten. Motsvarande
beskrivning för en väg i skärning redovisas i figur 5:2.
Den bredd som behövs kan både vara större och
mindre än ovanstående värden. I kurvor med liten radie behöver säkerhetszonens bredd ökas
i ytterkurvan och kan minskas i innerkurvan. I
tätortsmiljö kan säkerhetszonens bredd minskas
på vissa gator.
För en fullständig redovisning av säkerhetszonen, till exempel med avseende på inner- och ytterkurvor, hänvisas läsaren till Vägar och gators
utformning, Vägverkets publikation 2004:80.

– stolpar som inte är eftergivliga enligt standarden 		
SS-EN 12 767 (vägmärkesstolpar med diameter 		
63 mm och maximal godstjocklek 3 mm kan
betraktas som eftergivliga)
– träd med diameter > 100 mm i brösthöjd
– bropelare
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SÄKERHETSZON
enligt tabell

1:3

SÄKERHETSZON
SÄKERHETSZON
enligt tabell

3m

L/2 L/2

1:4

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

<3m

1:6

Figur 5:1. Säkerhetszon när vägen går på bank

Figur 5:2. Säkerhetszon när vägen går i skärning

SÄK
e

Tabell 1. Krav på säkerhetszon vid olika hastighetsbegränsningar på en rak väg
Hastighetsbegränsning	
(km/h)

Säkerhetszon
(meter)

30

3

50

5

70

7

90

9

110

11

1:3

SÄKER
enli
L/2 L/2

1:4
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SÄKERHETS
enligt tabe
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Anslutning av enskild utfart eller väg
I samband med bygglov aktualiseras ofta frågan
om utfart till allmän väg. Det är helt nödvändigt
att klargöra om det är möjligt att anlägga en utfart
innan förhandsbesked och lov beviljas. I många
fall är Vägverket väghållare och därmed också remissinstans.
En enskild väg får enligt väglagen 39 § inte anslutas till allmän väg utan tillstånd. Det är väghållningsmyndigheten som utfärdar tillståndet,
ofta Vägverket men ibland kommunen. Det innebär att efter att bygglov beviljats måste en ansökan om tillstånd för anslutning ställas till väghållningsmyndigheten.
Enligt samma lagparagraf får befintlig anslutning inte heller förändras utan tillstånd. Väghållande myndighets beslut enligt 39 § väglagen kan
överklagas hos länsstyrelsen enligt 73 § väglagen.
Är den enskilda vägen redovisad i detaljplan, genom ett släpp i utfartsförbudet, krävs dock inget
tillstånd från väglagen.
Möjligheterna att få tillstånd för anslutning till
en allmän väg beror på flera faktorer. Generellt

gäller att desto större betydelse den allmänna
vägen har i transportsystemet, ju svårare är det
att få tillstånd. Utöver detta är trafikmängderna
på den allmänna vägen tillsammans med den
gällande hastighetsbegränsningen viktiga faktorer vid bedömningen av ansökan om anslutning.
Den anslutande vägens trafikering har naturligtvis också betydelse – är det till exempel få eller
många fordonsrörelser per dag? Ett grundkrav är
alltid att tillräckliga siktsträckor uppnås vid anslutningen.
Krav på utformning
Om tillstånd ges för anslutning ska denna som regel utformas enligt anvisningar i VGU (se avsnitt
4.6.). Den geometriska utformningen preciseras i
tillståndet, liksom eventuella krav på avvattning,
beläggning, siktröjning med mera.
För god trafiksäkerhet ska enligt VGU fri sikt
finnas längs primärvägen från en punkt 5 meter
in på sekundärvägen, se figur 5:4. Vid mindre utfarter med liten trafik, t.ex. tomtutfarter bör en
något lägre siktstandard kunna accepteras. Sikt-

Figur 5:3. Krav på fri sikt vid anslutning till allmän väg

Inom detta område får
inte finnas växtlighet
eller annat siktskymmande med högre höjd
än 0,7 m över körbanans höjd.

Primärväg

ck

rä
st
kt

Si

3–

5m

a

sekundärväg

Siktst

räcka
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Objektspecifika
anvisningar

sträckorna längs vägen är desamma, men kan mätas från en punkt närmre vägen (3 meter i stället
för 5). För att uppnå god trafiksäkerhetsstandard
vid väjningsplikt behövs enligt Vägverkets dokument Vägars och gators utformning, publikation
2004:80, siktsträckor enligt tabell 2.

Vägverket har tagit fram råd och rekommendationer vid uppförande av skyltar, master
och vindkraftverk.

Tabell 2. Krav på siktsträckor vid anslutning till allmän väg

Hastighetsbegränsning	
(km/h)

Siktsträcka
(meter)

50

110

70

170

90

240

110

320

Figur 5:4. Olika lagars tillämpning gällande skyltning

Detaljplanelagt område
plan- och
6 § LGS
bygglagen

Detal

jplane

6 § LGS
46 § väglagen
50 m
e

åd
mr

43 § väglagen
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Vä
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g
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gräns

Skyltar
Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för att
väsentligt ändra eller sätta upp skylt.
Skyltar kan indelas i två huvudgrupper: vägmärken (som finns angivna i vägmärkesförordningen)
respektive reklamskyltar eller andra skyltanordningar. Vägmärken används för att på olika sätt
informera trafikanterna under färd och därför är
det viktigt att de inte utsätts för störande konkurrens av andra anordningar, som exempelvis
reklamskyltar.
Vägområdet ska främst användas till drift och
underhåll av vägen. Av det skälet ska inte Vägverket tillåta reklam inom vägområdet. Däremot kan
undantag medges för skylt med allmän information som har betydelse för trafikanterna. Utanför
vägområdet görs ansökan om tillstånd till berörd
kommun eller länsstyrelsen. Kommunen har rätt
att ge tillstånd till eller avslå ansökningar om reklam där det är detaljplanelagt område.
Utanför detaljplanelagt område har länsstyrelsen rätt att ge tillstånd till reklam inom ett 50
meter brett område utanför vägområdet (vissa
undantag finns dock som beskrivs i 46 § väglagen
och i lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). Utanför 50 meter från
vägområdet har länsstyrelsen fortfarande samma
rätt men kan överlåta den rätten till kommunen.
Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen (VMF). För reklamskylt eller annan skyltanordning som inte finns angiven i VMF
krävs tillstånd enligt plan- och bygglagen (PBL),
väglagen (VägL) och/eller lagen med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
(LGS). De olika lagarnas tillämpning redovisas i
figur 5:4.

Master
Master ska i normalfallet inte uppföras inom område som behövs för vägändamål. Masten bör inte
heller placeras på mark som kan behövas för omeller tillbyggnad av väg, exempelvis ombyggd trafikplats och pendelparkering.
Master kan utgöra en fara för trafiksäkerheten
om de placeras alltför nära en väg. För att minimera riskerna bör master
– i normalfall placeras på minst en masthöjds avstånd från
vägen
– i speciella fall placeras på minst 2/3 av masthöjdens
avstånd då fallriktningen samtidigt inte är vinkelrät mot
vägen.

För en fullständig redovisning av Vägverkets rekommendationer avseende mobilmaster intill vägar, hänvisas läsaren till Vägverkets publikation
2001:110, Vägverkets rekommendationer avseende
placering av mobilmaster intill vägar.
Vindkraftverk
Vindkraftverk prövas dels enligt plan- och bygglagen (PBL), dels enligt miljöbalken (MB). Bygglov
krävs för att uppföra vindkraftverk. Vid prövning
av nya vindkraftsanläggningar bör Boverkets
handbok Planering och prövning av vindkraftsanläggningar, utgiven januari 2003, följas och följande aspekter också beaktas ur ett trafiksäkerhetsperspektiv:
– Vindkraftverk ska placeras och utformas på ett från
trafiksäkerhetssynpunkt acceptabelt sätt. Anslutningsvägar ska uppfylla krav på tillräckliga siktförhållanden
och bör om möjligt samordnas med andra utfarter.
– Kommunerna bör i sin planering tydliggöra att avståndet till vägområdet ska vara minst vindkraftverkets 		
totalhöjd, dock minst 50 meter.
– Reklam på vindkraftverk bör inte medges.
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Remissunderlag och avtal
vid bygglov
När kommunen kontaktar Vägverket i samband
med handläggning av bygglov behövs ett bra remissunderlag. Ibland kan det också krävas att ett
avtal tecknas mellan kommunen och Vägverket
för att reglera kostnader och ansvar för uppförande av till exempel skyddsåtgärder.
Vid handläggningen av bygglov kan behov av
skyddsåtgärder mot buller eller risker bli aktuellt. I kapitel 4 Detaljplanering redovisas hur
Vägverket kan träffa avtal med kommunen i samband med exploateringar i behov av skydd. Den
beskrivningen är relevant också vid bygglov.

Checklista för remissunderlag
Handläggaren på Vägverket behöver
följande uppgifter från sökande/kommunen:

pFastighetsbeteckning.
pKontaktuppgifter om den sökande.
tjänsteman på kommunen,
pHandläggande
direkttelefon och eventuell telefontid.

Läs mer:
Boverket (2003). Planering och prövning av vindkraftsanläggningar.
Boverket (2004). Boken om lov, tillsyn och kontroll.
Allmänna råd 2004:2.

pVad ansökan gäller (bostadshus, garage, carport,

Naturvårdsverket (1987). Buller från vägtrafik, mätmetod. Rapport 3298.

pKarta som orienterar om läget i översiktlig skala.
pSituationsplan, där läget på det som ansökan avser

Naturvårdsverket, Vägverket (1999). Vägtrafikbuller –
nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996.
Rapport 4653.

plank, skylt etc.)

är markerat: byggnad, annan åtgärd samt eventuell
ny anslutning mot allmän väg. Markera och ange
också avståndet från vägkant, samt höjd i förhållande
till körbana, till det objekt som ansökan avser.
Ansökan ska också redovisa planerad utformning
av dike och slänt.

pVägnummer på den allmänna vägen.
hastighet på den allmänna vägen vid
pSkyltad
anslutningen till fastigheten.
pOm sökanden vill bygga inom tillståndspliktig zon
ska skälet till detta anges.

pOm befintlig anslutning ska användas eller om den

Vägverket, Länsstyrelsen i Skåne län (2004). Vägars
närområde – en planeringsinriktning för markanvändning. Publikation 2004:168.
Vägverket (2001). Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar. Publikation
2001:110.
Vägverket (2004). Vägar och gators utformning (VGU).
Publikation 2004:80.
Vägverket (2008). Principer vid anordnande av bullereller riskskydd i samband med nyexploatering längs
allmän väg. PM 2008-02-13.

sökande vill ha en ny anslutning till allmän väg.
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6 Övriga ärenden
och frågor

Faktaruta
Tumregler för buller, vallar och
skärmar
Bullerstörningar
Dubbelt så mycket trafik ökar ekvivalenta bullernivån med 3 dBA.
En ökning med 2–3 dBA är vad örat kan uppfatta
som att bullret har ökat.
Även vid 55 dBA ekvivalentnivå upplever ca
15 procent av de boende sig som störda.
Bullerupplevelsen kan vara olika från en stor och
liten väg även vid samma beräknade bullernivå.
Vallar och skärmar dämpar bullernivån men det blir
inte tyst.
Bullerskärmars utförande
Skärmen placeras så nära mottagaren alternativt
så nära ljudkällan som möjligt.
Skärmen ska vara helt tät – små horisontella
springor försämrar genast dämpningen.

I det här kapitlet beskrivs ärenden som kommunen kan handlägga men som i de flesta
fall utgår från annan lagstiftning än PBL och
där Vägverket lämnar yttrande till annan
myndighet, till exempel länsstyrelsen. Utöver
dessa ärenden finns det frågor som normalt
sett inte är ett ärende för kommunen men
som kommunens handläggare kan få frågor
kring, till exempel ledningar inom vägområdet eller frågor och synpunkter kring det
statliga vägnätet.

Naturreservat
Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.
Vägverket bereds möjlighet att lämna synpunkter
inför bildandet av naturreservatet. Synpunkter
från Vägverket kan handla om följande:
– Naturreservatsgränsen bör inte omfatta vägområdet.
– Om en allmän väg omfattas av naturreservatet ska föreskrifter inte hindra normalt bruk och underhåll av vägen.
Om vägen är föremål för ny sträckning eller större ombyggnad eller om det finns ett reservat för ny väg bör
reservatsbildningen ta hänsyn till detta.
– Ofta finns det behov av parkering för att kunna komma till
stigar m m inom reservatet. Vägverket kan ha synpunkter
på anslutningen från allmän väg till parkeringsplatsen.

Anslutningen mot marken ska vara tät – redan
några centimeters glipa mellan mark och skärm
kan försämra bullerdämpningen.
Tillräcklig utsträckning i längdled – minst lika långt
åt båda håll som avståndet mellan vägen och
skyddsobjektet. Alternativt placeras skärmen intill
det som ska skyddas, då kan skärmens längd
minskas.
Höjden beror på terrängförhållandena och önskvärd bullerreduktion. Skärmen bör vara minst så
hög att du inte kan se en personbil som passerar.

– Hur skyltning om naturreservatet från allmän väg ska
vara.
– Eventuell bullerproblematik.

Läsaren hänvisas till länsstyrelsens webbplats för
mer information om naturreservatsbildning.

Det är ofta svårt att med en skärm minska bullret
på en byggnads övervåning.
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Övriga ärenden
och frågor

Kulturreservat
Länsstyrelsen beslutar om de flesta kulturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.
Vägverket bereds möjlighet att lämna synpunkter
inför bildandet av kulturreservatet. Synpunkter
från Vägverket kan handla om följande:
– Om en allmän väg går igenom kulturreservatet ska 		
föreskrifter inte hindra normalt bruk och underhåll av
vägen eller andra åtgärder som Vägverket behöver 		
utföra. Om vägen är föremål för ny sträckning eller 		
större ombyggnad eller om det finns ett reservat för ny
väg bör reservatsbildningen ta hänsyn till det.
– Ofta finns det behov av parkering för att kunna komma
till reservatet. Vägverket kan ha synpunkter på anslutningen från allmän väg till parkeringsplatsen.
– Hur skyltning om kulturreservatet från allmän väg ska
vara

Läsaren hänvisas till länsstyrelsens webbplats för
mer information om kulturreservatsbildning.

Våtmarker
En våtmark eller damm anläggs för att skapa biologisk mångfald, kräft- och fiskodling, för att rena
näringsrikt vatten och även av estetiska skäl. Beslut om en våtmark tas i de flesta fall via samråd
med länsstyrelsen men kan också vara en tillståndsfråga för vattenverksamhet vid miljödomstolen.
En våtmark intill en väg kan innebära en trafiksäkerhetsrisk och en risk för att bärigheten på
vägen påverkas vid t.ex. höga vattenstånd.
En väg ska förses med räcke om det finns vatten
med djup överstigande 0,5 meter inom säkerhetszonen, enligt regelverket Vägars och gators utformning (VGU), Vägverkets publikation 2004:80.
Våtmarker nära en väg kan skapa problem med
att groddjur kommer upp på vägen och blir överkörda. Detta kan leda till att Vägverket behöver
vidta åtgärder.

Vattenskyddsområden

sen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.
Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser
för sådana verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Vägverket
bereds möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om bildande av vattenskyddsområden.
Vägverket anser att förbättrat skydd av dricksvattentäkter är väl motiverat utifrån de hotbilder
och den sårbarhet som i många fall finns. Vägverket har antagit en strategi för vattentäktsfrågor
(Vägverkets strategi för hantering av vattenfrågor
2005–2014, AL10A 2004:2737). Den årliga andelen tilldelade medel för åtgärder i vattenskyddsområden är dock mycket begränsad. Generellt
kan sägas att Vägverket prioriterar åtgärder vid
större vattentäkter. Vidare prioriteras de mer sårbara grundvattentäkterna före ytvattentäkter.
Som underlag för prioriteringen av åtgärder ligger dock alltid en sammanvägning av sårbarhet,
konsekvens och sannolikhet för olycka med farligt
gods.
Mera specifika synpunkter på ett vattenskyddsområde kan vara följande:
– Inom vattenskyddsområdena är det angeläget att
minska riskerna för trafikolyckor.
– God standard för utfarter bör eftersträvas i områdena.
– Skyltning av vattenskyddsområdet sker i samverkan
med Vägverket.
– Anmälningsplikt för beläggningsarbeten och underhållseller förbättringsarbeten ska begränsas till större 		
åtgärder så att mindre åtgärder kan utföras utan anmälan. En nedre gräns bör fastslås som tydligare anger
vad som avses med större arbeten.

Vägverket har i samverkan med andra myndigheter tagit fram en handledning för framtagande
av beredskapsplaner för skydd av vattentäkt i
händelse av olycka med farligt gods, Vägverkets
publikation 2007:127. En fungerande beredskapsplan kan bidra till att minska konsekvenserna när
en olycka inträffar.

För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrel-
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Biotopskydd
Syfte med biotopskydd är att skydda mindre
områden som har naturvärden och som inte har
andra naturskydd t.ex. naturreservat. Vägverkets
synpunkter kan handla om att området för biotopskyddet inte ska hamna inom vägområdet.
Dagvattenpolicyer
Många kommuner upprättar dagvattenpolicyer.
Dessa är inte alltid överensstämmande med Vägverkets uppfattning om dagvatten från vägar.
Frågor av intresse för Vägverket är t ex översvämningsproblematik och föroreningsproblem.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
ska inte hindra Vägverket från att utföra sin verksamhet. Vägverket behöver utföra drift- och underhållsåtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och miljö.

Tillstånd för kraftledningar
– avseende ny eller förlängd giltighetstid
Vägverket bereds möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om ny eller förlängd giltighetstid
för kraftledningar. Vägverket är med under hela
processen, från det tidiga samrådet med berörda
innan själva ansökan skickas till Energimarknadsinspektionen, till beslutet om tillstånd som
fattas av Energimyndigheten.
Synpunkter från Vägverket kan handla om
– praktiskt förfarande när ledning skall förläggas
inom vägområde enligt 44 § väglagen se
Vägverkets publikation 2005:14, Ledningsarbeten
inom vägområdet
– hur transformatorstationer ska förläggas nära
allmän väg samt anslutningsväg till dessa.

Tillstånd till täktverksamhet

– för berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv
eller andra jordarter
Vägverket bereds möjlighet att lämna synpunk-

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst

33

ter vid samråd om tillstånd till täktverksamhet.
Vägverket är med under hela processen, från det
tidiga samrådet med berörda innan själva ansökan skickas till länsstyrelsen, till beslutet om tillstånd som fattas av Miljöprövningsdelegationen.
Vägverket har ett sektorsansvar för hela vägtransportsektorn. Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en
god och hälsosam livsmiljö för alla, där naturoch kulturmiljön skyddas mot skador. Vid tillståndsfrågor enligt miljöbalken ska en samlad
bedömning göras av den miljöpåverkan som den
planerade verksamheten kan få, och hur eventuella negativa effekter kan motverkas. Detta innebär bland annat att transportfrågorna ska belysas och synpunkter från Vägverket kan handla om
– anslutning till det allmänna vägnätet
– buller och utsläpp på grund av transporter – som
påverkar boende vid täkten, utmed transportvägarna
eller vid målpunkterna
– bärighet på det omgivande vägnätet med anledning av
tunga transporter
– risk för att verksamheten innebär en fysisk påverkan på
en väg, t.ex. sprängning nära vägen eller att slänter
försvagas och risk för ras uppstår
– hur täktutövaren arbetar med ECO-driving och hänsynsfull körning.
– att vägar inte ska behöva stängas av vid sprängning.

Mer information finns att hämta på respektive
länsstyrelses webbplats.

Läs mer:

Klagomål och synpunkter
– på statliga vägnätet
Klagomål och synpunkter på det statliga vägnätet kommer ofta in till kommunerna. Vägverket
är den myndighet som ansvarar för att ta emot,
handlägga och lämna besked i dessa frågor.
Medborgarna kan lämna synpunkter till
www.vv.se eller tel 0771-119 119.
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Vägverket (2004). Vägar och gators utformning (VGU).
Publikation 2004:80.
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Publikation 2005:14.
Vägverket (2007). Handledning – beredskapsplanering för
skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods.
Publikation 2007:127.
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7 Infrastrukturplanering
Parallellt med den kommunala samhällsplaneringen pågår en statlig och regional planering av infrastrukturen. I detta kapitel beskrivs översiktligt planeringsprocessen och
innehållet i de nationella och regionala infrastrukturplanerna. Kapitlet innehåller också
ett avsnitt om sambandet mellan kommunal
samhällsplanering och infrastrukturplaneringen.
Planeringen av transportsystemet sker i flera steg
och man skiljer på
– den strategiska planeringen då brister och behov nationellt och regionalt analyseras, olika alternativ övervägs och prioriterade åtgärder ställs
samman i flerårsplaner för nationell och regional
nivå
– den efterföljande vägplaneringen och vägprojekteringen då planering sker av ett konkret vägprojekt.

Åtgärdsplaner
De senaste årens långsiktiga infrastrukturplaner/
åtgärdsplaner har omfattat en 12-årsperiod. De nu
gällande planerna omfattar perioden 2004 – 2015.
Vart fjärde till sjätte år sker en översyn av planerna. Under 2008 har därför en analys av brister
och behov i Sveriges infrastruktur genomförts. På
regional nivå har s.k. regionala systemanalyser
arbetats fram i nära samarbete med kommuner,

näringsliv, intresseorganisationer m.fl. Även en
nationell systemanalys har genomförts som inkluderar utblickar mot infrastruktursatsningar i
våra grannländer. Regeringens Infrastrukturproposition ”Framtidens resor och transporter” presenterades i september 2008.
Nytt för denna planeringsomgång är att planerna är gemensamma för alla fyra transportslagen
(väg, järnväg, sjöfart, luftfart). Planeringen bedrivs samordnat i projektform, där samtliga trafikverk och länsstyrelser eller ansvarig regional
planupprättare deltar.
Åtgärdsplanerna delas in i
– nationell plan för transportsystemet
– länsplaner för regional transportinfrastruktur

De nya planerna kommer att gälla för perioden
2010 – 2021 och kommer att antas av regeringen i
början av 2010.
Nationell plan för
transportsystemet 2010–2021
Den nya nationella transportplanen omfattar åtgärder för ca 380 miljarder kronor, som fördelats
inom olika verksamhetsområden och transportslag.

Inriktningsplanering
ANALYSER

INFRASTRUKTURPROPOSITION

RIKSDAGSBESLUT

Åtgärdsplanering
UPPDRAG ATT
UPPRÄTTA PLANER

PLANFÖRSLAG

FASTSTÄLLANDE
AV PLANER

Genomförande

Figur 7:1. Den strategiska planeringen enligt infrastrukturproposition 2008/09:35
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62

Planen omfattar bl.a
– drift och underhåll av hela det statliga vägnätet (se karta)
– åtgärder för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion på
hela det statliga vägnätet

62
E45

26

61

– åtgärder för förbättrad miljö längs hela det statliga vägnätet inom områdena buller, vattentäkter, landskap
(natur- och kulturmiljöer) samt tätortsmiljöer

63

– sektorsuppgiften (påverkansarbete för ändrade resmönster, ökad trafiksäkerhet etc.)

26

Karlstad

E18

– investeringar i nya eller ombyggda vägar på nationella
stamvägnätet (se karta)

E18

– potter för mindre förbättringsåtgärder samt marknadsanpassning/samhällsutveckling.

26

Tyngdpunkten i planen ligger på drift och underhåll av befintligt vägnät och järnvägsnät.

E20

E45

Mariestad
E6

49

Uddevalla

26

44

Vänersborg

49

44

Trollhättan

42

E45
E6

26

46

42

Borås

Göteborg

46

47

E20

Skövde

40
27
41

Länsplaner för regional
transportinfrastruktur 2010–2021
Parallellt med att de fyra trafikverken upprättar
en nationell plan för transportsystemet pågår en
planering inom länen som utmynnar i en länsplan
för regional transportinfrastruktur.
Länsplanerna innefattar
– investeringar i nybyggnad och ombyggnad av statliga/
regionala vägar som inte är nationella stamvägar
(se karta)
– mindre förbättringsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder
på statliga/regionala vägar som inte är nationella
stamvägar (se karta)
– investeringar i nya eller förbättrade cykelbanor

E6
E20
26

25

Halmstad
24

Teckenförklaring

– statsbidrag till kollektivtrafikåtgärder
– statsbidrag till mindre åtgärder för trafiksäkerhet och miljö
på det kommunala vägnätet.

Länen eller de regionala samverkansorganen, region Värmland, har ansvaret för innehållet i planerna. Trafikverken har ansvaret för genomföran-

Nationella stamvägar
Regionala riksvägar
Regionala primära länsvägar
Övriga Regionala vägar
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det av åtgärderna, Vägverket ansvarar för den del
som berör vägnätet.
Infrastrukturplanering och den
kommunala samhällsplaneringen
Det finns många beröringspunkter mellan infrastrukturplaneringen och kommunens samhällsplanering. I de fall en tidigare högtrafikerad väg i
en tätort ersätts med en förbifart skapas nya möjligheter för bostäder. Nya eller förbättrade vägar
leder i sin tur ofta till en ökad efterfrågan från
näringsliv och handel på exploatering i den nya
vägens närområde. Behovet av åtgärder i befintligt vägsystem växer också fram i områden med
en ökad utbyggnad av bostäder, handel och företag vilket i sin tur får avtryck i nästa planperiod.
Det finns därför nu förslag om en ”samhällsutvecklingspott” eller ”marknadsanpassningspott” i
både nationell och regional transportplan för att
bättre kunna möta förändringar och annan efterfrågan från samhället. Högre krav kommer dock
också samtidigt att ställas på att kommun/exploatör eller annan part bidrar med medfinansiering
för denna typ av åtgärder.
För kommunen finns möjlighet att påverka innehållet i framför allt den regionala transportpla-

nen genom en dialog med Region Värmland. Fördelningen av medel mellan större vägprojekt och
olika typer av potter för andra typer av åtgärder,
t.ex. för kollektivtrafiken eller gång- och cykelbanor, bestäms av regionplaneupprättaren. I de regionala planerna avsätts också ”potter” ur vilka
kommunerna årligen kan söka statsbidrag för
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunalt
vägnät.
Sambandet mellan infrastrukturplaneringen och
kommunal samhällsplanering beskrivs översiktligt i figur 7:2.

Vägplanering och projektering
De vägobjekt som prioriterats för ombyggnad eller
nybyggnad i den nationella transportplanen och
de regionala länsplanerna ska därefter utredas
vidare i flera steg: tidig planering, förstudie, vägutredning, arbetsplan och bygghandling. I skriften Väglagen – ett planeringsverktyg beskrivs de
olika stegen med koppling till aktuella lagrum.
Efter att en tidig planering genomförts startar
den formella vägplaneringen. Vägplaneringen behandlar frågor som om och i så fall var vägen i
grova drag ska byggas. Vägplaneringen börjar
med en förstudie och om den visar att det finns

Infrastrukturplanering
Nationella och regionala
systemanalyser - behov och brister

Åtgärdsplanering

Nationell
transportplan
Regional
transportplan

Kommunala översiktsplaner och detaljplaner

Kommunal samhällsplanering
Figur 7:2. Samband mellan infrastrukturplanering och kommunal samhällsplanering.
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Infrastrukturplanering

alternativa sträckningar för den nya vägen görs
sedan en vägutredning.
Vägprojekteringen sker i två skeden. Den inleds
med att man gör en arbetsplan, som är väghållningsmyndighetens förslag till hur vägen ska
utformas. Arbetsplanen ska också visa hur man
förebygger skador och skyddar miljön. En viktig
del i detta arbete är att ta reda på hur enskilda
personer påverkas såväl direkt som indirekt.
När arbetsplanen är klar görs en bygghandling
som främst innehåller tekniska aspekter. Bygghandlingen är underlag för byggnadsarbetena. I
vissa fall är det inte Vägverket utan entreprenören som gör bygghandlingen. Detta är fallet om
byggnadsarbetena görs som total- eller funktionsentreprenad.
I praktiken har de vägprojekt som tas med i en
nationell eller regional transportplan ofta redan
genomgått vägplaneringsprocessen fram till
vägutredning. Detta för att förstudie och vägutredning ofta tar många år att slutföra och det är
angeläget att de vägprojekt som tas med i planen
kan byggstartas inom en nära framtid. För att
finansiera framtida vägplanering och projektering avsätts därför en del av planmedlen till ett
så kallat ”produktionsstöd”.

Läs mer:
Näringsdepartementet (2008). Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt. Regeringens
proposition 2008/09:35.
Vägverket (2007). Vägverkets nationella underlagsmaterial
för tillämpning av plan- och bygglagen och miljöbalken.
Remissutgåva april 2008.
Vägverket (2007). Väglagen – ett planeringsverktyg.
Vägverket (2007). En väg blir till. Broschyr.

38

Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Väst

8 Mer underlagsmaterial
Uppgifter om vägar
DRIFT och UNDERHÅLL
Vem sköter de statliga vägarna i vår kommun?
Information finns på vägverkets hemsida www.
vv.se/vagarna/sa-skots-vagarna/
HASTIGHET
Vilken är medelhastigheten på statlig väg xx?
Uppgifter kan hämtas på www.vv.se/vagarna/
vagnatet/trafikfloden/
OLYCKSSTATISTIK
Ta kontakt med trafikingenjören på Vägverkets
lokalkontor så kan de hjälpa till med olycksstatistik från databas STRADA (olycksrapportering
från länets sjukhus) samt annan olycksstatistik.

het, förbud mot trafik med fordon, förbud mot
omkörning och transport av farligt gods (TrF 10
kap. 1§).
Lokala trafikföreskrifter meddelas av kommunen, länsstyrelsen eller polismyndigheten enligt
TrF 10 kap 3§.
RIKSTÄCKANDE DATABAS FÖR
TRAFIKFÖRESKRIFTER, RDT
Transportstyrelsen inför på uppdrag av regeringen en rikstäckande databas för landets trafikföreskrifter. Från 1 juli 2010 ska det finnas en
uppdaterad databas där du som användare av
informationen alltid kan få fram aktuella uppgifter. I dag finns trafikföreskrifterna hos respektive myndighet.

TRAFIKFLÖDEN
Hur många bilar kör dagligen på statlig väg xx?
Hur stor andel är tung trafik? Information och
kartor finns på vägverkets hemsida www.vv.se/
vagarna/vagnatet/trafikfloden/
NYA VÄGPROJEKT
Aktuell information om vilka statliga vägar som
kommer att förbättras eller byggas om i respektive län. Se www.vv.se/vagarna/vagprojekt/
VÄGNUMMER
Information om vägnummer finns i länsstyrelsens sammanställning av allmänna vägar, tag
kontakt med respektive länsstyrelse.
VÄGHÅLLNINGSGRÄNSER
Vi håller på att utveckla ett system med en internetportal vilket nu prövas i Göteborgsregionen.
LOKALA TRAFIKFÖRESKIFTER
Särskilda trafikregler får meddelas genom lokala
trafikföreskrifter för en viss väg, vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område.
Exempel på särskilda trafikregler är: att ett område ska vara tättbebyggt område, lägre hastig-
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Dokumentförteckning
För att finna dokument som har nämnts i underlagsmaterialet, eller andra dokument, är
sökning i sökmotorer på Internet en väg att gå.
När utgivaren är känd, till exempel Vägverket,
kan det vara en fördel att söka direkt på myndighetens webbplats och ofta finns dokumentet tillgängligt för nedladdning från den aktuella webbplatsen. På Vägverkets webbplats
www.vv.se finns det en sökfunktion på välkomstsidan. Ett enkelt och träffsäkert sökbegrepp är det aktuella publikationsnumret.
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Boverket (2004). Boken om lov, tillsyn och kontroll.
Allmänna råd 2004:2.
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