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Förord

Syftet med denna skrift är att nå en ökad samsyn mellan olika aktörer 
inom dagens samhällsplanering. Den ska ge förutsättningar för en 
effektiv planering genom en dialog i tidiga skeden, och långsiktigt 
bidra till att de transportpolitiska målen uppnås.

Detta regionala underlagsmaterial syftar också till att underlätta 
samarbetet mellan olika aktörer i planering och utveckling 
av markanvändning, genom att visa Vägverkets riktlinjer och 
rekommendationer för markanvändning och bebyggelse i anslutning 
till vägområden. Materialet ska vara ett regionalt kunskapsmaterial 
som ska komplettera det nationella underlagsmaterialet, Vår del i 
samhällsbyggandet.  

Skriften kan utgöra ett verktyg för samhällsplanerare i det nya 
Trafikverket (1 april 2010) att ha med sig i möten med kommuner, 
länsstyrelser samt övriga aktörer för att i tidiga skeden påverka 
planeringen genom exempelvis fyrstegsprincipen. 

Vår förhoppning är att skriften ska utgöra ett planeringsunderlag 
och på det viset stödja samhällsplanerare och handläggare inom 
kommuner och länsstyrelser med flera i planeringsprocessen. 

Februari 2010

Einar Schuch
Regionchef Vägverket Region Mälardalen
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1.  Inledning

1.1  BaKgRunD

Vägverkets medverkan i samhällsplaneringen är en ständigt pågående 
process som ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen, 
vilka anger riktningen i Vägverkets verksamhet. Transportpolitikens 
övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet.1  

Målet förutsätter ett bra samarbete med omgivningen och en dialog 
med övriga aktörer. Dialogen behöver ständigt utvecklas för att hålla 
diskussionen levande. En viktig del är att skapa en tidig dialog i 
planeringsprocessen med målet att skapa samsyn. Detta är också ett 
arbetssätt i Vägverkets inriktning att gå från att vara vägbyggare 
till att bli samhällsbyggare. Ett gemensamt förhållningssätt gör det 
tydligare för alla inblandade hur de transportpolitiska målen kan nås. 
En del i detta arbete är att tillhandahålla ett underlagsmaterial som 
ska underlätta samordning och planering mellan Vägverket och olika 
aktörer.2 

1.2  Syfte

Det här regionala underlagsmaterialet syftar till att underlätta 
samarbetet mellan olika aktörer i planeringen av transportsystemet. 
Det syftar till att skapa förutsättningar för en tidig dialog i 
planeringsprocessen, där Vägverket tillhandahåller underlag som 
visar Vägverkets syn på och rekommendationer för markanvändning 
och bebyggelse i anslutning till vägområden.

Det regionala underlagsmaterialet visar också vilken syn och vilken 
strategi Vägverket har för samhällsplaneringen och hur en samsyn 
kan bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. Materialet ska 
främja och underlätta samarbetet mellan de inblandade i den fysiska 
planeringen. Det vänder sig till samhällsplanerare och handläggare 
vid kommuner och länsstyrelser, men även regionförbund, regionala 
självstyrelseorgan, Boverket och övriga transportverk.* Underlaget 
ska fungera som ett komplement till övriga regioners regionala 
underlagsmaterial samt till det nationella underlagsmaterialet, Vår 
del i samhällsbyggandet, som finns sedan tidigare.3
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Vägverkets vision: 

”Vi gör den goda resan 
möjlig”.

1. Vägverket, 2009c, Justerad version av Strategisk plan 2008-2017, s.10  
2. Vägverket, 2005c, Vägverkets medverkan i samhällsbyggandet, s.8f   
3. Vägverket, 2009f, Vår del i samhällsbyggandet, s.7
* Regeringen har beslutat om bildandet av en ny myndighet, Trafikverket, som ska inrättas den 
1 april 2010. I det nya verket kommer verksamheterna vid Vägverket, Banverket samt delar av 
Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och SIKA att ingå.  



1.3  tRanSPoRtPolItISKa Mål

Våren 2009 redovisade regeringen en ny proposition med förslag 
till ändrad transportpolitisk målstruktur. Förslaget innebär 
att de tidigare sex delmålen ersätts med ett funktionsmål och 
ett hänsynsmål, som tillsammans ska stödja det övergipande 
transportpolitiska målet.

Funktionsmålet tar avstamp i begreppet tillgänglighet och syftar 
till att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet, samt bidra till utvecklingskraft i hela 
landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.

Hänsynsmålet omfattar aspekterna säkerhet, miljö och hälsa. 
Målet syftar till att transportsystemets utformning, funktion och 
användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas 
allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa.

Funktions- och hänsynsmålet är jämbördiga och konkretiseras genom 
preciseringar inom ett antal prioriterade områden.4

1.4  aRBete ocH InneHåll

Den här publikationen är ett arbete som Vägverket Region Mälardalen 
har tagit fram för att underlätta kommunikationen med kommuner 
och länsstyrelser med flera. Det är en sammanställning som 
bland annat bygger på det nationella underlagsmaterialet, Vår 
del i samhällsbyggandet, men även Strategisk plan, Vägverkets 
myndighetsutövning och Förslag till Nationell plan 2010-2021. 
Innehållet i det regionala underlagsmaterialet grundar sig på 
tillämpningen av plan- och bygglagen, PBL, och miljöbalken, 
MB. Avgränsning och urval av information har skett utifrån ett 
regionalt perspektiv genom diskussion med samhällsplanerare 
på enheten Samhällsutveckling vid Region Mälardalen. Regionala 
planeringsförutsättningar redovisas på karta i kapitel 2. Synen på 
tillgänglighet, miljöpåverkan, buller och risker förklaras genomgående 
i materialet. Utöver detta innehåller materialet viktiga delar för 
markanvändning och bebyggelse i anslutning till vägområden, samt 
grunderna i Vägverkets planeringsprocess.   
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1.5  DISPoSItIon

Underlagsmaterialets disposition utgår från den kommunala 
planeringsprocessen. Underlagsmaterialet består av sex delar:

1. Inledning
Bakgrund och syfte med rapporten.

2. Planeringsförutsättningar för Region Mälardalen
Förutsättningar gällande exploatering, riksintressen, farligt gods samt byggnadsfritt 
avstånd för Region Mälardalen. 

3. Översiktsplanering och övergripande kommunal trafikplanering
Vad Vägverket anser att kommuner ska beakta gällande översiktsplanering. 

4. Detaljplanering och områdesbestämmelser
Beskrivning av hur Vägverket vill komma in i tidiga skeden och hur vi önskar att 
dialogen vid detaljplanering bör gå till.

5. Handläggning av bygglov, tillstånd mm. 
Vägverkets intressen och riktlinjer som bör eftersträvas vid handläggning av bygglov. 
Kapitel fem beskriver också ärenden som styrs av annan lagstiftning än PBL, 
exempelvis ledningar och vattentäkter.
 
6. Infrastrukturplanering
Beskrivning av Vägverkets strategiska och fysiska planering.
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2.  Planeringsförutsättningar för 

 Region Mälardalen

Vid planering av markanvändning ska allmänna förutsättningar 
men också fysiska förutsättningar så som riksintressen, farligt gods 
och byggnadsfritt avstånd beaktas. De fysiska förutsättningarna 
redovisas på karta för att tydliggöra ytterligare.

2.1  allMänna PlaneRIngSfÖRutSättnIngaR

Samhällsplanering är ett gemensamt ansvar mellan olika aktörer i 
planeringsprocessen. Många exploateringar medför en inverkan på 
transportsystemet och resulterar i behov av åtgärder på vägnätet. 
Det är angeläget att konsekvenser av etableringar tydliggörs tidigt i 
planeringen, där även en framtida trafiksituation som kan innebära 
mer trafik än väntat analyseras. Exploatering påverkar också andra 
aspekter, bland annat miljö och klimat. Dessa aspekter måste 
behandlas i ett vidare perspektiv, med samförstånd genom en dialog 
i tidiga skeden Det är viktigt att se den samhällsekonomiska effekten 
där nyttan av åtgärden ställs mot kostnaden. 

Finansiering av nya vägåtgärder som aktualiseras till följd av 
nyetableringar är en nödvändig fråga att lösa. önskemål om 
investeringar på det allmänna vägnätet är stort. Vägverkets åtgärder 
prioriteras i regionala länsplaner och nationell plan, där framtida 
vägobjekt beskrivs och vilka pengar som avsätts för dessa. Utöver det 
prioriterar Vägverket mindre åtgärder främst för komplettering av 
befintliga vägar. Kapitel 6 behandlar de regionala länsplanerna och 
den nationella planen mer ingående.

När det gäller vägåtgärder som inte ingår i de långsiktiga planerna 
och som är en direkt följd av nyetableringar är det nödvändigt 
att finansiering sker inom exploateringen. Det kan exempelvis 
vara kostnader för nya anslutningar, trafikplatser eller gång- och 
cykelbanor i samband med nya bostadsområden eller handelscentra. 
Denna uppfattning grundar sig på att Vägverket i efterhand inte ska 
behöva gå in och betala eventuella kostnader som åligger exploatören. 

Finansiering inom exploateringen är också ett sätt att få till ett 
snabbare genomförande av vissa åtgärder. Det kan röra sig om 
cykelbanor, busshållplatser med mera i anslutning till ett nybyggt 
område. åtgärder som annars skulle ha prioriterats enligt plan, kan 
nu istället genomföras i samband med nyetableringen. Detta sparar 
tid och har många gånger en liten ekonomisk påverkan på det totala 
projektet. 
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Planeringsförutsättningar för 
Region Mälardalen



 

 

Ett samarbete mellan kommunen och Vägverket i planeringens 
tidiga skeden kan medföra att många frågor inte behöver uppstå 
senare under planeringsprocessen. För att kommunen ska kunna 
påverka Vägverkets planering är det viktigt att de tidigt för en 
dialog med Vägverket. Många gånger kan det vara så att det 
inte krävs en nybyggnation, istället kan steg 1- och 2-åtgärder 
enligt fyrstegsprincipen vara lösningen. I kapitel 6 beskrivs 
fyrstegsprincipen mer ingående.

Planeringsförutsättningar för 
Region Mälardalen
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Planeringsförutsättningar för 
Region Mälardalen

5. Vägverket, 2004b, Beslut vägar av riksintresse, BESLUT 2004-11-08, s.1  
6. Ibid, s.2   

 

2.2  RIKSIntReSSen

Enligt beslut 2004-11-08 om vägar av riksintresse gör Vägverket 
anspråk på ett nät av vägar. Dessa vägar har sådana speciella 
funktioner för vägtransportsystemet att Vägverket bedömer att de 
mark- och vattenområden som berörs av vägarna är av riksintresse 
för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Dessa 
vägar redovisas på kommande sidor.

Enligt miljöbalkens bestämmelser kallas det utpekade vägnätet ”vägar 
av riksintresse” trots att det endast berör mark- och vattenområden 
som är av riksintresse. Det är vägsträckningens funktion som avgör 
utpekande av riksintresse. I funktionsbegreppet ingår en bedömning 
av dess betydelse som transportled.

De utgångspunkter som ligger till grund för utpekande av riksintresse 
är att vägnätet är av internationell, nationell eller särskild regional 
karaktär. Kriterierna utgörs av:

- vägar som ingår i den svenska delen av ”Trans European Network”, TEN
- vägar som ingår i det nationella stamvägnätet
- vägar som utgör förbindelse mellan regionala centra
- vägar som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik
- vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse5

Mark- och vattenområden, som berörs av utpekat befintligt vägnät 
skyddas med stöd av bestämmelser i 3 kap. 8 § miljöbalken. Områdena 
skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller 
utnyttjande av väganläggning. Enligt Vägverket innebär det att vägens 
funktioner skall skyddas avseende möjligheterna att erhålla:

- god transportkvalitet, och god nåbarhet till andra regioner
- god tillgänglighet för samtliga trafikanter, vilket bl.a. innefattar att undvika 
lokaliseringar som innebär att vägen ger ökade barriäreffekter
- god trafiksäkerhet
- god miljö, både ur hälsosynpunkt, skydd av stads- och landskapsbild samt strävan 
efter estetisk utformning
- ett jämställt transportsystem6

Arbete med ett nytt utpekande av riksintresse pågår och är planerat 
att vara klart våren 2010.
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Eskilstuna

Nyköping

Oxelösund

Flen

Katrineholm

Torshälla

Trosa

Strängnäs

Gnesta
Vingåker

Arnö

Mariefred

Vagnhärad

Hällbybrunn

53

56

52

E4

55

E20

910

53

55

53

52

E4

55

52

55

E20

Vägar av riksintresse
Södermanlands län

Riksintresse±

Södermanlands län

0 10 205 Kilometer

Vägar av riksintresse Södermanlands län

/5
6

629



Uppsala

Bålsta

Enköping

Tierp

Sävja

Heby

Knivsta

Gimo

Storvreta

Östhammar

Björklinge

Skutskär

Uppsala län

Vägar av riksintresse 
Uppsala län

Riksintresse± 0 10 205 Kilometer

Vägar av riksintresse Uppsala län

77

E4

55

E4

E18E18

55

56

72

E4

70

55



Västerås

Sala

Köping

Arboga

Fagersta

Norberg

Hallstahammar

Kungsör

Surahammar
Skultuna

Vägar av riksintresse
Västmanlands län

Riksintresse± 0 10 205 Kilometer

Västmanlands län

Vägar av riksintresse Västmanlands län

E18

70

66

56

66

56

E20
E20/E18

E18

70

72

56

/56

537 54
0
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Örebro

Karlskoga

Nora

Kumla

Laxå

Hallsberg

Degerfors

Hällefors

Lindesberg

Kopparberg

Askersund

63

52

51
49

50

E18/E20

E2
0/

50

E18

57
1

51.01

50

51

63

51

50
50

Vägar av riksintresse
Örebro län

Riksintresse± 0 10 205 Kilometer

Örebro län

Vägar av riksintresse Örebro län

629

E20



 
 

2.3  faRlIgt goDS

I detta avsnitt beskrivs och redovisas vägnätet för farligt gods för 
respektive län. I kapitel 3 och 4 beskrivs hur kommunen bör beakta 
farligt gods inom översiktsplanering respektive detaljplanering. Allt 
som rör säkerhet och hälsa ska beskrivas i den konsekvens- eller 
miljökonsekvensbeskrivning som hör till planbeskrivningen. 

Med farligt gods avses gods som består av eller innehåller ämnen som 
kan medföra skador på liv, hälsa och miljö så som explosiva ämnen 
och föremål, brandfarliga ämnen i vätske-, fast- eller gasform, giftiga 
och smittförande ämnen med mera. I lagen om transport av farligt 
gods (SFS 2006:263) anges vad som avses med farligt gods.7

Vid en ny- eller ombyggnad av väg bör riskerna i samband med farligt 
gods beskrivas i vägprojektets miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Vid 
hantering av transporter av farligt gods bör följande beaktas:

- vägvalsstyrning av transport med farligt gods
- anläggningar som alstrar och hanterar transporter av farligt gods
- uppställningsplatser för farligt godsfordon
- markanvändning intill befintliga vägar och järnvägar
- skyddsavstånd kring vägar och järnvägar för transporter av farligt  gods
- skydd av vattentäkter, yt- och grundvatten
- drift och underhåll i trafiksystem

Ovanstående aspekter är även viktiga för kommunen att beakta 
när det gäller om- och nybyggnation i anslutning till det utpekade 
vägnätet för farligt gods. 

Vägvalsstyrning innebär att styra trafiken och få transporter med 
farligt gods att gå på vägar med låg sannolikhet för olyckor. Om det 
sker en olycka så ska den bli så lindrig som möjligt. Vägverket ser 
att transporter av farligt gods i så stor utsträckning som möjligt bör 
hänvisas till huvudnätet, vilket består av primära och sekundära 
vägar med bättre utformning.

Kommande sidor visar kartor för rekommenderade primära och 
sekundära transportvägar. Vid särskilt känsliga områden kan det 
behövas förbud, exempelvis genomfartsförbud, förbud i hela områden 
eller förbud mot uppställning av fordon med farligt gods. Dessa lokala 
trafikföreskrifter utfärdas av länsstyrelsen och kommunen.8

Planeringsförutsättningar för 
Region Mälardalen

7. Svensk författningssamling, 2006, Lag om transport av farligt gods (2006:263)
8. Räddningsverkets hemsida, 2009-07-08, Farligt gods
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Eskilstuna

Nyköping

Oxelösund

Flen

Katrineholm

Torshälla

Trosa

Strängnäs

Gnesta
Vingåker

Arnö

Mariefred

Vagnhärad

Hällbybrunn

Rekommenderad transportväg för farligt gods
Södermanlands län

Primär transportväg

Sekundär transportväg±

Södermanlands län

0 10 205 Kilometer

E20

52

53

55

E20

56

E4

52

E4

55

52

55

55

53

Rekommenderad transportväg för farligt gods
Södermanlands län

230

214

57

511

/56

224

219

218

520

221

62
9



Uppsala

Bålsta

Enköping

Tierp

Sävja

Heby

Knivsta

Gimo

Storvreta

Östhammar

Björklinge

Skutskär

Uppsala län

Rekommenderad transportväg för farligt gods
Uppsala län

Primär transportväg

Sekundär transportväg± 0 10 205 Kilometer

77

E4

55

E4

E18

E18

55

56

72

E4

70

55

Rekommenderad transportväg för farligt gods
Uppsala län

288

272

292

292

292

282
600

661

76

27
3

862

869

29
1

700

70

254

1100



Västerås

Sala

Köping

Arboga

Fagersta

Norberg

Hallstahammar

Kungsör

Surahammar
Skultuna

Rekommenderad transportväg för farligt gods
Västmanlands län
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2.4  ByggnaDSfRItt aVStånD

För att inte äventyra säkerheten för trafiken på vägen eller för 
människor som vistas intill denna skall det så långt det är möjligt inte 
finnas byggnader eller andra anordningar nära väg. Enligt väglagen 
47 § står det:

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 andra och fjärde 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.9

Från 2008/2009 finns länsstyrelsebeslut10 för samtliga vägar inom 
Region Mälardalen om utökat byggnadsfritt avstånd till 30 respektive 
50 meter. Detta med undantag för väg 70, förbifart Sala, där utökat 
byggnadsfritt avstånd antas gälla trots att det i dagsläget saknas 
formellt beslut. Det utökade avståndet är angeläget främst för att 
skydda viktigare och större vägar mot alltför närliggande bebyggelse. 
Dessa vägar redovisas på kartor för respektive län på nästkommande 
sidor.

Väghållningsmyndigheten skall alltid ges tillfälle att yttra sig i 
bygglovshantering som kan komma att medföra konsekvenser för 
vägnätet till exempel anslutningsfrågor, då dessa är tillståndspliktiga 
enligt väglagen.11

Planeringsförutsättningar för 
Region Mälardalen

9. Svensk författningssamling, 1971, Väglagen (1971:948)
10. Länsstyrelsen Västmanland 2008-03-28, Länsstyrelsen örebro 2008-08-21, Länsstyrelsen 
Uppsala län 2008-04-30, Länsstyrelsen Södermanlands län 2009-02-19
11. Vägverket, 2006, Vägverkets myndighetsutövning, s.5 
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3.  Översiktsplanering och     
 övergripande kommunal     
 trafikplanering

Vägverket deltar i enlighet med plan- och bygglagen aktivt i den 
kommunala fysiska planeringsprocessen genom yttranden över 
översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. 

Vägverkets deltagande i kommunernas planering har två syften. Det 
ena är att värna befintliga och planerade infrastrukturanläggningar 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra användningen eller 
tillkomsten av dessa anläggningar. Det andra är att i sektorsrollen 
agera för att få kommunerna att i sin planering ta hänsyn till 
samhällsmålen och att samplanera bebyggelse och transportsystem. 
I och med ökade insatser i samhällsplaneringens tidiga skeden är 
bedömningen att arbetsinsatserna för hantering av planärenden kan 
minska.12

12. Vägverket, 2009e, Sektorsverksamhet - Underlagsrapport till Förslag till Nationell plan för 
transportsystemet, s.22  

PROGRAM

UTSTÄLLNING

PLANFÖRSLAG

SAMSYN

SAMSYN

SAMRÅD MED VÄGVERKET

SAMRÅD MED VÄGVERKET

TIDIG DIALOG

Bild 3.1 Samverkan i översiktsplaneringen 
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3.1  ÖVeRSIKtSPlaneRIng
 
översiktsplanen ger de grundläggande förutsättningarna för de 
trafikbehov som uppstår av markanvändningen. Den anger också 
inriktningen för den fortsatta detaljplaneringen. översiktsplaneringen 
hos kommunen fungerar som en viktig del i arbetet för en hållbar 
utveckling.13

I detta kapitel om översiktplanering finns beskrivet hur kommunen 
och Vägverket kan samarbeta gällande tillgänglighet, miljöpåverkan, 
riskhänsyn, riksintressen och jämställdhet.

3.1.1 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 
uppoffringen är i restid, kostnader, hinder, trygghet samt tillgång till 
färdmedel för att nå önskad destination.

Det är ett nationellt mål att samhället ska vara tillgängligt för alla. 
Med ett tillgängligt transportsystem utformas trafiksystemet så 
att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov 
tillgodoses.

Tillgängligheten skapas av bebyggelse och trafiksystem i samverkan. 
I översiktsplaneringen kan en struktur beskrivas där tillgängligheten 
beaktas. Planeringen måste utgå från den enskilda trafikantens 
förmåga. Särskild omtanke ska ges till barn, äldre och människor med 
funktionshinder. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar, frågan 
går att studera i ett tidigt stadium och är nödvändig att ha med i den 
översiktliga planeringen. Vidare är möjligheten att ta sig fram till fots 
eller med cykel viktig. Likaså måste transporter av varor och gods 
fungera smidigt, utan dessa fungerar inte stadens funktioner.

Trafiksystemets grundläggande uppgift blir därför att skapa 
tillgänglighet för alla, genom bidrag från olika trafikslag. Utmaningen 
i planeringen är att uppnå så stor samverkande tillgänglighet som 
möjligt, för så många som möjligt med så små negativa konsekvenser 
som möjligt - för den enskilda trafikanten, för omgivningen och för 
staden.14 

13. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, Trafik för en attraktiv stad, 2. utg., s.17f 
14. Ibid, s.37f
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Brister i tillgängligheten förekommer framför allt vid och i anslutning 
till målpunkter, bytespunkter och gång- och cykelstråk. Utformning av 
nya trafiklösningar så som ”shared spaces”* har goda intentioner, men 
människor med funktionshinder måste beaktas. Likaså måste hela 
reskedjan fungera, vägar till och från knutpunkter måste anpassas för 
funktionshindrade men också beredas ur ett jämställdhetsperspektiv.15

Så kallade Enkelt avhjälpta hinder, som på ett enkelt sätt och 
till en skälig kostnad kan tas bort ska åtgärdas. Det är ett led i 
tillgänglighetsanpassningen för att underlätta för personer med 
funktionsnedsättning att ta sig fram i den fysiska miljön. Boverket har 
gett ut föreskrifter och allmänna råd om detta (BFS 2003:19).16

Det är viktigt att kommuner liksom trafikverken för en kontinuerlig 
dialog med handikapporganisationer och andra aktörer om hur 
utvecklingen ska ske.

3.1.2  transportarbetets miljöpåverkan och     
 översiktsplanering
Transportsystemet påverkar miljön och vårt klimat genom 
fordonsresor som skapar utsläpp och buller. Dessa bidrar till 
att skapa otrivsel och sociala problem. En aktiv styrning mot ett 
hållbart samhälle ska innefatta en begränsning av fordonstrafiken 
genom ett aktivt arbete med markanvändning, trafiksystem och 
beteendepåverkan.

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 i staden så att det skapas goda förutsättningar 
för kollektivtrafik och för gång- och cykeltrafik. Det är viktigt att 
lokalisera starkt trafikalstrande verksamheter så att de har anslutning 
till det överordnade vägnätet och att samlokalisera verksamheter med 
inbördes kontaktbehov så att det totala resbehovet minimeras.17

För att minska klimatpåverkan och de ökande koldioxidutsläppen 
måste vi arbeta för ett transporteffektivt samhälle. Ett sådant 
samhälle innebär minskat rese- och transportbehov genom bättre 
fysisk planering och andra åtgärder. Det räcker inte med en ökning 
av alternativa drivmedel utan det krävs åtgärder även inom andra 
områden till exempel, mer gång-, cykel- och kollektivtrafik samt mer 
energieffektiva fordon. Vi måste planera och bygga så att vi skapar 
förutsättningar för korta resor.18

15. Vägverket, 2009a, Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021, s.80 
16. Vägverket, 2009f, s.32 
17. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, s.42f 
18. Johansson, Håkan & Karlsson, Frida, 2009, Vägverkets handlingsplan för Begränsad klimat-
påverkan, s.5 
* ”Shared spaces” är gator och platser utan regleringar, skyltar och separering av olika trafikslag i tid och rum. 
Vid sådana trafiklösningar samspelar olika trafikanter på en gemensam yta.
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3.1.3  Buller i översiktsplanering
I översiktsplanen visar kommunerna hur man avser att hantera 
bullerfrågorna i den fysiska planeringen. Mer information 
om riktvärden för vägtrafikbuller finns i kapitel 4, buller och 
detaljplanering. I översiktsplaneringen utpekas särskilt bullerutsatta 
områden liksom tysta områden. Plats där det är berättigat att bygga 
trots en eventuell komplicerad bullersituation framgår många gånger 
av planen.19 

3.1.4  Riskhänsyn i samband med översiktsplanering
Risk- och säkerhetsfrågor ska hanteras i samtliga skeden i 
planeringsprocessen. Riskhänsyn inom fysisk planering kan innebära 
lokalisering av bebyggelse, upprätthålla skyddsavstånd, placering 
av byggnader, utformning av trafikmiljöer, utformning och design av 
byggnader, val av byggnadsmaterial med mera.20

Riskhänsyn ska tas kontinuerligt vid nybyggnation intill 
transportleder för farligt gods eller där det finns risk för skred, ras 
och översvämningar. Det är av stor vikt att säkerhetsaspekterna 
beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det kan leda till ett minskat 
antal olyckor, vilket ger ett tryggare samhälle med mindre lidande och 
mindre kostnader.

I samband med översiktsplanering finns möjlighet att på en 
övergripande nivå ange inriktning för hur hanteringen av säkerhets-
frågor sker på ett adekvat sätt, samt utifrån säkerhetsaspekterna 
visa lämplig lokalisering av bebyggelse. I översiktsplaneringen bör 
kommunerna eftersträva en inventering av befintliga och planerade 
verksamheter, objekt eller miljöer som kan medföra en fara för sin 
omgivning, däribland väg och järnväg som trafikeras av farligt 
gods. Varje kommun bör i översiktsplanen även reservera mark för 
uppställning av fordon lastade med farligt gods.21

I översiktsplaneringen ska kommunen bedöma vilka områden som är 
lämpliga att bebygga och också ange vilken typ av bebyggelse som 
är lämplig utifrån säkerhets- och hälsoaspekter. Det kan handla om 
riktlinjer för skyddsavstånd som ligger till grund för en riskanalys och 
därmed avgör vilka områden som är mer eller mindre lämpliga. Genom 
en bra lokalisering kan konsekvenserna undvikas eller begränsas.22

19. Boverket, 2008, Buller i planeringen, s.43 
20. Länsstyrelsen i Skåne län, 2007, Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, s.25
21. Ibid, s.26f
22. Ibid, s.27
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3.1.5  Riksintressen i översiktsplanering
Riksintressen är viktiga och skall redovisas i översiktsplanen. Det är 
en grundläggande förutsättning för utformning och planering av 
samhället. Vägar av riksintresse är en grund till strukturella 
analyser som används i den övergripande planeringen. Vägnätet som 
är av riksintresse inom Region Mälardalen redovisas i kapitel två. 

3.2  ÖVeRgRIPanDe KoMMunal tRafIKPlaneRIng

3.2.1  trafikstrategi
Trafik för en attraktiv stad, TRAST, beskriver trafikstrategin i en 
kommun enligt följande:

Trafikstrategin är ett dokument som anger trafikplaneringens 
inriktning. Denna kan tillhöra översiktsplanen alternativt bifogas till 
densamme. Strategin ger en samlad beskrivning av hur trafiksystemet 
bör utvecklas för att gynna stadsutvecklingen. Dokumentet ger 
alla aktörer möjlighet att vidta åtgärder som medverkar till en 
önskad stadsutveckling. Trafikstrategin kan aktualiseras av att 
översiktsplanen ska förnyas eller att trafikfrågorna kommit i fokus 
till följd av stadens tillväxt, brister i trafiksystemet eller besvärliga 
miljöförhållanden. 

Strategin bygger på den samlade kunskap om trafiken och dess 
effekter som finns inom kommunen och bland berörda. Kunskapen har 
byggts upp genom arbetet med trafikstrategin, och dokumentet gör 
materialet tillgängligt för många. I trafikstrategin kan olika scenarier 
och trafiklösningar arbetas fram. Vägverkets önskan är att få en större 
medverkan och på så vis få möjligheten att påverka kommunens 
trafikstrategi. Det är bra om trafikstrategin ingår i kommunens 
översiktsplan och på det sättet lyfta vissa trafikfrågor, då tillsammans 
med Vägverket för att nå önskad stadsutveckling. 

I trafikstrategin beskrivs nuvarande trafiksystem, dess fördelar 
och brister, vilken tillgänglighet som stadens utveckling kräver, 
hur dessa behov kan tillgodoses och vilka effekter tillgängligheten 
har på stadsutvecklingen. 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.23

23. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, s.18     



3.2.2  trafikplan
Enligt TRAST anger trafikplanen hur trafiksystemet bör vara uppbyggt 
och vad som krävs för att realisera det. Trafikplanen kan omfatta alla 
trafikslag, ett fåtal eller enbart ett. En cykelplan är således ett exempel 
på en trafikplan. Det behövs dock en sammanhållen strategi för att 
åstadkomma samverkan mellan trafikslagen. Här kan Vägverket få en 
viktig funktion att fungera som stöd och bidra med erfarenheter från 
andra kommuners arbete med trafikplaner. Det är också av intresse för 
Vägverket att veta vilken trafikslagsövergripande plan kommunen har 
för att kunna koppla ihop det med Vägverkets egna långsiktiga arbete. 

En trafikplan som omfattar alla trafikslag ger information om hur de 
påverkar varandra. En kraftig satsning på oskyddade trafikanter i de 
centrala delarna av den täta bebyggelsen kan leda till inskränkningar 
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.24
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Bild 3.2.2.1
Kvinnlig cyklist cyklar fram på 
cykelbana. Foto: Trons

24. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, s.19    



 

3.3  JäMStällD SaMHällSPlaneRIng

Vägverket har en målsättning under planperioden 2010-2021 att 
måluppfyllelsen för de transportpolitiska målen ska var lika för 
kvinnor och män. Det är viktigt att även kommunerna ställer krav 
på att jämställdhet mellan könen genomsyrar deras planering och 
verksamhet. Delar som till exempel kollektivtrafik, trygghet samt 
samplanering av trafik, infrastruktur och bebyggelse är av stor vikt ur 
ett jämställdhetsperspektiv.25 

Idag finns stora skillnader i resmönster, män reser betydligt mer än 
kvinnor. Män åker också bil i större utsträckning än kvinnor som 
istället använder kollektivtrafiken mer. Bakom människors resvanor 
finns många orsaker, kunskapen inom detta område måste bli bättre. 
Utvecklingen måste gå mot att se till hela resan och inte bara en 
förflyttning mellan A och B. Med det i åtanke kan kollektivtrafiken 
planeras annorlunda med kvantitet men framförallt kvalitet.26  

Vägverkets publikation Jämställd samhällsplanering27 innehåller 
grundläggande information om jämställdhet och förslag på hur 
planeringen kan förbättras. Vägverket bidrar gärna med den kunskap 
som vi besitter i jämställdhetsfrågan och ser gärna att kommuner 
kontaktar oss för en diskussion. Här kan Jämställd samhällsplanering 
fungera som ett diskussionsunderlag tidigt i planprocessen. Där finns 
också en kunskapsbas med genus- och jämställdhetsteori kopplad till 
fysisk planering.

översiktsplanering och övergripande
kommunal trafikplanering

Jämställd samhällsplanering

25. Vägverket, 2009a, s.77ff  
26. Ibid, s.78f
27. Grönvold, Anne-Karin, 2009, Jämställd samhällsplanering: förslag på metod, Vägverket 
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Bild 3.3.1
Kvinna och man på 
övergångsställe. 
Foto: Marie Swartz

översiktsplanering och övergripande
kommunal trafikplanering



4.  Detaljplanering

Kommunen och Vägverket bör ha en tät dialog i detaljplaneringen, 
vilket medför en samsyn och enighet i många frågor gällande 
tillgänglighet, miljöpåverkan, buller och risker.

4.1  geneRella HänSynStaganDen I PlaneRIngen

Vägverket har som ambition att i tidiga skeden skapa dialog och 
förutsättningar för en gemensam syn på efterföljande planering. På 
det viset kan kommunikationen med kommunen bli effektivare samt 
att den begränsas till att diskutera mer korrekta frågor. Det tidiga 
skedet sker innan de formella planeringsprocesserna där det finns 
möjlighet att påverka och använda sig av fyrstegsprincipen. 

4.1.1  tillgänglighet och detaljplanering
Vid detaljplanering är det i stort lokaliseringen som bestämmer 
hur tillgängligheten påverkas. Det är viktigt att cykelstråken är 
välplanerade och därmed väl fungerande, att kollektivtrafiken ligger 
inom rimligt avstånd till bebyggelsen och att tillgängligheten för 
barn, äldre och människor med funktionshinder beaktas. På nästa 
sida finns en lista med förslag på saker som är bra att beakta utifrån 
detaljplaneringsperspektivet. Se bild 4.1.1.1.

Externa handelcentrum är ett exempel på lokalisering som måste 
planeras mycket noga med hänsyn till svaga grupper och för att 
området ska fungera i relation till sin omgivning. Många gånger 
är det fysiska avståndet avgörande för tillgängligheten. Med 
hjälp av indikatorer så som restidsanalyser går det att avgöra hur 
tillgängligheten påverkas. Exempelvis är målpunkter, boendetäthet 
och kollektivtrafikens linjesträckning bra att undersöka för att se 
påverkan på tillgänglighet.28

Ett annat verktyg som bör användas i samband med en större 
exploatering är en trafiknätsanalys. Den ska visa vilka konsekvenser 
som en etablering medför på omgivningen och övrigt vägnät. Den 
visar påverkan på vägar, korsningspunkter och trafikplatser samt 
hur mycket trafik som alstras och vilka trafikslag som kommer 
att användas. En trafiknätsanalys kan vara bra att ta fram redan 
i översiktsplaneskedet i samband med planer på utbyggnad och 
exploatering.

Detaljplanering
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28. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, s.37f    

Bild 4.1 Detaljplaneringen 

Programsamråd Plansamråd      Utställning Antagande
Kommunfullmäktige Prövotid      Laga kraft

Program Detaljplaneförslag

Godkännande
Kommunstyrelsen



Viktiga delar i detaljplanering

Attraktiv kollektivtrafik
se till hela resan vid planering

Koppling till gång- och cykelvägar
krävs komplettering av gång- och cykelvägnätet

Utsläpp
transporteffektivitet: transportinformatik, bilpooler och hastighetsutjämning

Buller från vägtrafik
god boendemiljö

Riskhänsyn med avseende på transporter av farligt gods

Närhet till service och barnomsorg/skola
var finns målpunkterna
kan behovet av vägtrafik minskas genom medveten lokalisering av service/omsorg

Tillgänglighet för funktionshindrade, äldre och barn
områdets topografi
möjligheter att nå kollektivtrafik

Trafiksäkerhet
vid anslutning till befintligt vägnät
vid passager för gång- och cykeltrafikanter
fysisk utformning av bostadsgator för högsta hastighet 30 km/h
bebyggelsens närhet till väg

Barns behov i trafiken
barnkonsekvensanalys i planeringen

Jämställdhet
konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv

Sociala mötesplatser
torg, parker och kulturcentrum

Verksamheter med stor omfattning tung trafik
lokalisering nära större trafikleder kan minska störningar kring lokalt vägnät

Konsekvensanalys av bebyggelse som generar mycket trafik
analys kan behövas för vägnätet som helhet

Tillgänglighet av grönstruktur
lokalisering av bostäder i nära anslutning till natur och park

Ekologisk mångfald
dagvattenhantering, exempelvis lokalt omhändertagande av dagvatten
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Bild 4.1.1.1 Viktiga delar i 
detaljplanering
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4.1.3  tRanSPoRtaRBetetS MIlJÖPåVeRKan ocH 
 DetalJPlaneRIng

Precis som i kapitel 3, översiktsplanering, gäller det även på 
detaljnivå att hitta en lämplig samordning mellan markanvändning 
och trafiksystem. Inom detaljplanering handlar det om hur marken 
används invid trafiklederna.29 

Samhällsplanering är genom kommunal fysisk planering ett viktigt 
verktyg för att uppnå målet en God bebyggd miljö tillsammans 
med många andra miljömål. PBL ställer krav på mark- och 
vattenanvändningen. I PBL finns dock inga regler om att miljömål 
ska beaktas, även om planläggningens syfte och inriktning som ovan 
nämns i mycket överensstämmer med formuleringarna i God bebyggd 
miljö med delmål.30

I miljöbalkens sjätte kapitel om miljöbedömningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar av planer och program sägs dock att 
planer enligt PBL ska miljöbedömas om deras genomförande kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
ska upprättas och den ska visa hur relevanta miljömål har beaktats i 
planen.

Miljömålet God bebyggd miljö nämns i de flesta planer. Men utifrån en 
miljökonsekvensbeskrivning bör det vara lättare att utläsa huruvida 
miljökvalitetsmålen har beaktats i utarbetandet av planen. Har målen 
påverkat planutformandet och kommunens övervägande?

Idag skapas målkonflikter gällande frågor som bland annat 
motorvägar, förbifarter, förtätning av städer och externa 
handelscentrum. Dessa är samtliga exempel på verksamheter som 
generar ökade transportvolymer. Vägverket måste tillsammans 
med kommunerna verka för en hållbar utveckling och för att uppnå 
miljömålen. Liknande målkonflikter är för övrigt också högst aktuella 
på regional och nationell nivå.31

4.1.4  Buller och detaljplanering
Buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en god 
livskvalitet.  Det ska hanteras som en viktig planeringsfråga då 
det kan störa sömn och vila, skada hörseln, skapa stress, medföra 
koncentrationssvårigheter och nedsatt prestationsförmåga. Det finns 
också starka indikationer på att långvarig exponering av trafikbuller 
kan medföra effekter på hjärt- och kärlsystemet.32

29. Sveriges kommuner och landsting m.fl., 2007, s.43  
30. Boverket, 2007, God bebyggd miljö - fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet 2007, s.48f  
31. Ibid, s.49
32. Boverket, 2008, s.14   
  



Riktvärdena enligt bild nedan ska vägleda arbetet hos kommuner 
och myndigheter. Värdena bör klaras vid nybyggnad av bostäder. 
Kommunen har ett ansvar att i detaljplaneringen reglera 
skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen.
Vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av trafikanläggningar ska 
riktvärdena klaras så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
rimligt. Viktigt är också att i de fall utomhusnivåerna inte kan 
uppfylla riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte 
överskrids.33

Mål och riktvärden för trafikbuller
Riksdagen antog i mars 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning för
framtida transporter (proposition 1996/97:53), följande riktvärden för
trafikbuller.

Riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad
av bostäder eller vid nybyggnad och/eller väsentlig ombyggnad
av trafikinfrastruktur.

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad (för flyg avses
FBN 55 dBA.)
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

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.

Idag kan det uppstå en konflikt gällande önskemål/inriktning 
om förtätning av städer kontra riktvärden för vägtrafikbuller vid 
nybyggnation av bostäder. I detta sammanhang är det viktigt att 
kommuner och länsstyrelser har en klar policy för hur de hanterar 
bullerfrågorna i samband med planprocessen. Boverkets allmänna råd 
2008:134 beskriver med vilka förutsättningar avsteg kan göras. 

Vägverkets riktade åtgärder i befintlig miljö är inriktade på att 
förbättra situationen för de mest bullerutsatta. I första hand genom 
att minska bullernivåerna inomhus hos dem som bor i bostäder 
där ljudnivån utomhus ligger över 65 dBA. åtgärderna ska leda 
till att bullernivåerna inomhus underskrider riktvärdet på 30 dBA 
ekvivalentnivå. Fasadåtgärder innebär främst byte av fönster, men 
ibland också bullerskärmar. Det fortsatta arbetet är inriktat på 
att förbättra för boende som är utsatta för höga maximalnivåer 
inomhus.35 Vägverket försöker arbeta för att det inte ska tillkomma 
ytterligare åtgärdsbehov på grund av kommunernas detaljplanering.
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33. Boverket, 2008, s.19f 
34. Ibid, s.10ff
35. Vägverkets hemsida, 2009-10-12, Bulleråtgärder

Bild 4.1.4.1 Riktvärden för buller



4.1.5  Risker och riskanalys
I detaljplaneskedet är strävan 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. 
Se bild 4.1.5.1.  

I samband med detaljplanering kan riktlinjer för skyddsavstånd 
ligga till grund för en riskanalys, precis som vid den översiktliga 
planeringen. Ibland kan det av olika anledningar inte gå att 
upprätthålla tillräckligt skyddsavstånd, då kan istället andra skydds- 
och säkerhetsåtgärder regleras genom detaljplan. Exempel på sådana 
åtgärder kan vara skyddsanordningar mellan verksamheter, preciserad 
användning av byggnader samt byggnaders placering, utformning och 
utförande.36 

I det fallet då riskkällan uppenbart inte kan påverka det planerade 
området behövs ingen vidare riskhantering och därmed stannar 
riskhanteringsprocessen vid ett sådant konstaterande. Ett 
sådant ställningstagande är dock viktigt att det framkommer 
i planhandlingarna. I det omvända fallet bör en person med 
specialistkompetens genomföra den detaljerade riskbedömning som 
krävs.37

Det är kommunens skyldighet att vid detaljplanering utforma planen 
för sitt ändamål. Det finns gånger då ett förslag till detaljplan inte är 
möjligt att genomföra på grund av säkerhet och hälsa.38
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36. Länsstyrelsen i Skåne län, 2007, s.27
37. Länsstyrelserna Skåne län m.fl., 2006, Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för 
markanvändning intill transportleder för farligt gods, s.3
38. Länsstyrelsen i Skåne län, 2007, s.27  
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Bild 4.1.5.1 Rekommenderade skyddsavstånd
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Väghållning

Väghållare

Vägrätt

4.2  VägHållnIng ocH VägHållaRe

Vid detaljplanering kan det komma upp frågor och oklarheter kring 
viktiga begrepp. Några av dessa begrepp, exempelvis väghållare samt 
vägrätt och vägområde tas upp i detta avsnitt.

Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Vid 
väghållning skall tillbördig hänsyn tas till enskilda intressen och till 
allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och 
kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.

Väghållare har ansvar för att vägen underhålls, är i god kondition 
och är farbar. Enligt väglagen är staten genom Vägverket väghållare 
för statliga allmänna vägar. Vägverket har också tillsyn över 
kommunernas väghållning.

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.39

När en allmän väg övergår från väg på landsbygd till väg/gata i 
staden/tätorten uppstår frågetecken kring vilken lagstiftning som 
gäller. är det väglagen, PBL eller båda lagstiftningarna parallellt? 
Olika regler gäller beroende på om det finns detaljplan eller inte 
och om vägen ligger inom ett av regeringen utsett kommunalt 
väghållningsområde eller inte.

- Staten är normalt väghållare för alla övergripande vägar 1-499, oavsett om den 
berörs av detaljplan eller inte (några få undantag finns).
- Om den övergripande allmänna vägen (1-499) berörs av detaljplan med kommunalt 
huvudmannaskap för allmän platsmark gäller både gata enligt PBL och allmän väg 
enligt väglagen med staten som väghållare.
- Om ”vägen” har ett nr >500 och belägen inom det kommunala väghållningsområdet 
och inom detaljplan med kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark, är den 
enbart gata enligt PBL, aldrig allmän väg enligt väglagen.40

4.2.1  Vägrätt och vägområde
Vägrätt enligt väglagen 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 ner ledningar inom 
vägområdet.41

39. Svensk författningssamling, 1971
40. Vägverket, 2004a, Allmän väg eller gata eller både ock? - Väghållare för allmän väg inom 
kommunalt väghållningsområde, PM 2004-12-10, s.1f  
41. Vägverket, 2007b, Vägen och markägaren - rättigheter, skyldigheter och möjligheter att 
påverka, s.12



Vägområde är den mark eller utrymme som tagits i anspråk för 
väganordningar. Till vägområdet hör inte bara vägbanan utan också 
diken, slänter, bullerskydd, dagvattenmagasin med mera som har 
direkt koppling till vägen. Från och med 1972 ingår en 2 meter bred 
kantremsa utanför diken och slänter i vägrätten i samband med 
fastställande av arbetsplaner.

Inom detaljplanelagt område, där kommunen är huvudman för 
allmänna platser, används inte vägrätt för att få tillgång till mark. 
Vid dessa tillfällen löser kommunen in marken med äganderätt och 
upplåter den till staten, när det är den som är väghållare. Enligt PBL 
har kommunen rätt och skyldighet att lösa in mark som ska användas 
till allmän plats (till exempel gator och allmänna vägar). Det innebär 
att kommunen kan tvångsinlösa mark om det inte går att nå en 
frivillig uppgörelse med fastighetsägaren.

Gator inom detaljplanelagda områden är inte allmän väg när en 
kommun är väghållare. Då gäller enbart reglerna enligt PBL. När 
staten är väghållare inom ett detaljplanelagt område gäller både 
väglagen och PBL.42

Se bild 4.2.1.1 för förklaring av vägområde och vägrättsavgränsning.

4.3  oMRåDeSBeStäMMelSeR

Områdesbestämmelser antas för att säkerställa syften i 
översiktsplanen. De kan användas för att reglera grunddragen i 
mark- och vattenanvändningen samt bebyggelsemiljöns egenskaper, 
inom begränsade områden utan detaljplan. De kan också användas 
för vissa andra uppgifter av mer administrativ karaktär. För att 
säkra områden för trafikanläggningar som lagts ut i översiktsplanen 
kan exempelvis områdesbestämmelser antas av kommunen i syfte 
att förhindra etablering av annan verksamhet. Förfarandet för 
områdesbestämmelser är detsamma som för detaljplanläggning 
gällande antagande, ändringar eller upphävande.43
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42. Vägverket, 2007b, s.12  
43. Länsstyrelsen i Skåne län, 2007, s.16 

Vägområde

Bild 4.2.1.1 Vägområde 
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Bild 4.3.1
Ensam bil på väg. Foto: Trons



5.  Handläggning av bygglov, 
 tillstånd mm.

Vid handläggning av bygglov har kommunen ansvaret för den 
fysiska planeringen. Vägverket har en annan roll och fungerar som 
remissinstans, väghållare och sektorsansvarig myndighet.

5.1  näR KontaKtaS VägVeRKet VID      
 ByggloVSanSÖKan

Vid en bygglovsansökan är det inte alltid som kommunen måste ta 
kontakt med Vägverket. Många gånger berör bygglovet inte det statliga 
vägnätet och inte heller andra aspekter som ligger i Vägverkets 
intresse. Kommunen bör kontakta Vägverket för synpunkter på 
bygglovet då en handläggare på kommunen bedömer att bygglovet kan 
innebära:

- uppförande av byggnad inom byggnadsfritt avstånd enligt 47 § väglagen. (se kapitel 
2 för byggnadsfritt avstånd utmed det allmänna vägnätet)

- att riktvärden för buller överskrids 

- ny eller ändrad utfart till allmän väg där Vägverket är väghållare, tillstånd enligt 
väglagen.

- uppförande av master eller torn nära en allmän väg där Vägverket är väghållare

- reklamanordning som riktar sig till trafikanter på det allmänna vägnätet där 
Vägverket är väghållare

- kan medföra konsekvenser för det allmänna vägnätet där Vägverket är väghållare

5.2  geneRella HänSynStaganDen I HanDläggnIng   
 aV ByggloV

5.2.1 Byggnadsfritt avstånd
I samband med handläggning av bygglov är ofta frågan om avstånd 
till väg aktuell. Objekt där bygglov krävs eller som ligger inom 
detaljplanelagt område behöver inte ha tillstånd från länsstyrelsen 
utanför vägområdet. Där beslutar istället kommunen enligt PBL. I 
övriga fall beslutar länsstyrelsen enligt 47 § väglagen. Vägverket är 
remissinstans i samtliga fall. Inom vägområdet krävs alltid tillstånd 
av väghållningsmyndigheten enligt väglagen.44
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Handläggning av bygglov

44. Svensk författningssamling, 1971 



5.2.2  Säkerhetszon och trafiksäkerhet
Säkerhetszonen intill en väg måste trots bestämmelser om 
byggnadsfritt avstånd alltid beaktas. Säkerhetszonen är det område 
utanför stödremsa vid sidan om vägbana, cykelbana med mera som 
ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. 
Oeftergivliga föremål ska normalt inte förekomma i säkerhetszonen 
såvida inte räcke skyddar mot påkörning. Säkerhetszonen ska 
bidra till tydlighet, säkerhet och trygghet både för oskyddade och 
fordonstrafikanter.45  

Med oeftergivliga föremål avses:
- stolpar som inte är eftergivliga enligt standarden SS-EN 12 767 (Vägmärkesstolpar 
med diameter 63 mm och max. godstjocklek 3 mm kan betraktas som eftergivliga)
- träd med diameter >100 mm i brösthöjd
- bropelare
- kort betongfundament högre än 0,1 m
- jordfast sten högre än 0,1 m
- el- och teleskåp
- bergskärning med skrovlig yta

Alla typer av oeftergivliga anordningar så som byggnader,
transformatorstationer, kraftledningsstolpar och gödselbrunnar, måste 
placeras så att trafiksäkerheten inte försämras. De får inte utgöra en 
trafiksäkerhetsrisk vid en eventuell avåkning eller placeras på sådant 
sätt att sikten i korsningar eller på andra ställen försämras. även 
andra anläggningar, till exempel dammar, kan utgöra en trafikfara om 
de placeras för nära vägen. Placering och utformning måste även ske 
med hänsyn till natur- och kulturmiljön samt landskapsbild.46
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45. Vägverket, 2004e, Vägar och gators utformning: sektion landsbyggd - sidoområden, s.44
46. Länsstyrelsen m.fl., 2004, Vägars närområde: en planeringsinriktning för 
markanvändning, s.22
 

Tabell 5.2.2.1

  HAstigHetsBegräNsNiNg    säKerHetsZON 
             (km/h)                (m)

             30      3
 
             50      3

             70      7

             80      8

             90      9

            100     10

            110     11

            120     12



Säkerhetszonen bestäms av vägens utformning och den aktuella 
hastighetsbegränsningen. Bredden på säkerhetszonen för en rak väg 
ges i tabell 5.2.2.1 på föregående sida.47 Med hänsyn till avkörande 
fordons uppbromsning vid olika släntlutningar ska säkerhetszonens 
bredd beräknas enligt bild 5.2.2.1 nedan.48

5.2.3  Buller
I kapitel 4, detaljplanering, redovisas mål, riktvärden och 
övergripande fakta för buller. I detta avsnitt beskrivs mer i detalj vilka 
metoder som används gällande åtgärder och beräkningar.

Vid planeringsfall är enda möjligheten att bedöma det framtida 
bullret att göra beräkningar. även i befintliga situationer är dock 
vanligen beräknade bullernivåer mer tillförlitliga än uppmätta. 
Bestämmande av vilka bullernivåer som råder bör därför normalt 
ske genom beräkningar. För bullerberäkningar för vägtrafik 
används den samnordiska beräkningsmetod som finns redovisad 
i ”Vägtrafikbuller, nordisk beräkningsmodell” (Naturvårdsverket). 
Krav på bullermätningar finns redovisade i ”Buller från vägtrafik - 
Mätmetod”, (Naturvårdsverket).49

44  •  Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Mälardalen

Handläggning av bygglov

47. Vägverket, 2009d, Schablonmodell för beräkning av nuvärdeskvot och trafiksäkerhetsnyckel-
tal för sidoområdesåtgärder på 90-vägar, PM, s.19  
48. Vägverket, 2004e, s.46f 
49. Vägverket, 2004f, Vägar och gators utformning: väg och gatuutrustning - bullerskydd, s.86   

Bild 5.2.2.1 Säkerhetszon



Bild 5.2.2.1 Säkerhetszon

Bullerdämpande åtgärder kan vara avskärmning (vallar och skärmar), 
fasadåtgärder (ljuddämpande fönster), bullerdämpande beläggning 
och även vegetation. Enligt Vägar och gators utformning, VGU, kräver 
uppförande av bullerskärm eller -mur normalt bygglov. Uppförande 
av bullervall kräver marklov. Om detaljplanen eller arbetsplanen 
föreskriver bulleravskärmning och den uppförs i enlighet med 
gällande plan behövs dock inte lov. Kommunen kan också i detaljplan 
eller områdesbestämmelser inskränka lovplikten, exempelvis för 
bulleravskärmningar. 

Om någon annan än väghållaren vill uppföra bulleravskärmning inom 
vägområdet krävs enligt väglagen tillstånd från väghållaren. Utanför 
vägområdet kan det krävas tillstånd av länsstyrelsen om åtgärden 
inverkar på trafiksäkerheten eller vägens bestånd, drift eller brukande. 
Inom detaljplanelagt område eller om åtgärden kräver bygglov, behövs 
dock inte länsstyrelsens tillstånd.50

5.2.4  anslutning till enskild utfart eller väg
Frågan om utfart till allmän väg blir ofta aktuell vid handläggning 
av bygglov. Innan förhandsbesked och lov beviljas är det nödvändigt 
att klargöra möjligheten för anläggning av utfart. I många fall är 
Vägverket väghållare och därmed också tillståndsmyndighet enligt 
väglagen.

En enskild körväg eller utfarter från enskilda fastigheter får inte 
anslutas till allmän väg utan väghållarens medgivande. Väghållaren 
är oftast Vägverket men ibland kommunen. Tillstånd krävs också när 
en enskild körvägsanslutning till en allmän väg ändras, till exempel 
genom breddning eller flyttning. Tillstånd för ny anslutning erfordras 
inte om den är redovisad i detaljplan. Med en fastighetsutfart 
avses både utfart via enskild väg samt direkt från en fastighet som 
angränsar till en allmän väg.

Vid behandling av en fråga om tillstånd ska väghållningsmyndigheten 
pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till 
trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. Då 
det statliga vägnätet huvudsakligen är avsett för genomfartstrafik 
eftersträvar väghållningsmyndigheten att antalet väganslutningar 
begränsas. Enskilda fastigheter ska normalt trafikförsörjas via ett 
lokalt vägnät så att flera fastigheter kan dela på samma utfart till 
länsvägen. Om möjlighet finns att samordna ny anslutning med 
befintlig anslutning av god standard ska så ske.51
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5.2.5  Principer vid bedömning av anslutningar
Vid behandlingen av ett anslutningsärende måste alltid den totala 
trafiksäkerhetssituationen bedömas och framkomligheten på den 
allmänna vägen beaktas. Siktförhållandena måste vara goda med 
hänsyn till den allmänna vägens högsta tillåtna hastighet samt plan- 
och profilstandard. Anslutningarna ska vara vinkelräta och i princip 
horisontella men små lutningar kan dock tillåtas. Se utformning av 
anslutning i avsnitt 5.2.6.

Den viktigaste frågeställningen i ett anslutningsärende är till vilket 
vägnät den aktuella vägen ska anslutas till. För att förenkla detta 
arbete så har en grov indelning av det allmänna vägnätet inom Region 
Mälardalen gjorts i tre vägkategorier. Nationella vägar, Regionala 
vägar och övriga vägar. Inom varje kategori varierar de ingående 
parametrarna mycket. För att förenkla bedömningen har max- och 
mintrafiken använts för de olika kategorierna. Detta beskrivs närmare 
i kommande tre stycken samt sammanfattas i bild 5.2.5.1 ovan. 

Trafikflödet på de nationella vägarna varierar mellan 2000 – 40000 
fordon/dygn. De mest trafikerade vägarna är i huvudsak utbyggda till 
4-fälts väg, motorväg, motortrafikled eller mötesfri väg. Det är vägar 
utan plankorsningar men med särskilt anordnade på- och avfarter. 
Några anslutningar till dessa vägar tillåts inte.52 

Bild 5.2.5.1 Principer vid 
bedömning av anslutningar 
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Trafikflödet på det regionala vägnätet varierar mellan 800 – 15000 
fordon/dygn. De mest trafikerade vägarna inom denna kategori, 
med flöden mellan 2000 – 15000 f/d, är komplement till det 
nationella vägnätet och bör inte onödigtvis belastas med ytterligare 
anslutningar. Detta innebär att nya anslutningar till denna del av det 
regionala vägnätet bör begränsas i största möjliga utsträckning. 

Mötesfria vägar finns både inom det nationella och regionala 
vägnätet. Längs dessa vägar tillåts inga nya anslutningar. Vid ett 
anslutningsärende måste hänsyn tas till framtida utbyggnadsplaner 
för vägen. Finns det planer på att i framtiden göra om aktuell väg till 
mötesfri väg, kommer eventuella anslutningar inte att tillåtas. 

På resterande regionala vägar varierar trafikflöden mellan 800 – 2000 
f/d. Då en stor del av dessa vägar har en relativt låg trafikintensitet 
och oftast en stor lokal betydelse bör anslutningar kunna tillåtas. 
Detta innebär att nya anslutningar kan tillåtas, i första hand i 
intervallet 800 – 1500 f/d.

Trafikflödet på det övriga vägnätet varierar mellan 50 – 8000 f/d. De 
mest trafikerade vägarna inom denna kategori, med flöden mellan 
1500 – 8000 f/d, är vägar som oftast är lokaliserade i närheten av 
någon tätort. Detta innebär att behovet av nya utfarter bör tillgodoses 
i första hand genom att samutnyttja befintliga utfartsvägar eller att 
reglera utfartsfrågorna genom detaljplanläggning.

Lokalisering av bebyggelse som kräver ny utfart, utanför planlagda 
områden, bör lokaliseras till vägnätet av övriga vägar med trafikflöden 
mellan 50 – 1500 f/d. Detta innebär att nya utfarter ska tillåtas om de 
allmänna kriterierna uppfylls.53 
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S
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Siktsträcka Siktsträcka

5 m

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

5.2.6  utformning av anslutning
Anslutningen ska som regel utformas enligt anvisningar i VGU. Den 
geometriska utformningen preciseras i beslutet, 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 bild 5.2.6.1. Vid mindre 
utfarter med liten trafik, till exempel tomtutfarter bör en något lägre 
siktstandard dock kunna accepteras. Siktsträckorna längs vägen är 
samma, men kan mätas från en punkt närmre vägen. (3 meter istället 
för 5).54

För att uppnå god trafiksäkerhetsstandard vid anslutning behövs 

enligt VGU följande siktsträckor åt båda håll:55

Bild 5.2.6.1 Siktsträcka 

48  •  Regionalt underlag för samhällsplanering i Region Mälardalen

Handläggning av bygglov

54. Vägverket, 2006, s.7   
55. Vägverket, 2004d, Vägar och gators utformning: korsningar - sikt i korsning, s.47f  

Tabell 5.2.6.1

  HAstigHetsBegräNsNiNg       siKtsträcKA 
             (km/h)                (m)

             50    110
 
             60    140

             70    170

             80    205

             90    240

            100    280
                       
            110    320
 



5.3  oBJeKtSPecIfIKa anVISnIngaR 

Vägverket har för att underlätta planering av master, skyltar, 
vindkraftverk och cirkulationsplatser tagit fram rekommendationer 
för dessa samt för anläggande av golfbanor intill allmän väg.

I detta avsnitt tas även ledningar och vattentäkter upp. Dessa ärenden 
utgår oftast från annan lagstiftning än PBL, där Vägverket lämnar 
yttrande till annan myndighet. 

5.3.1 Master
Normalt ska master inte uppföras inom ett område som behövs 
för vägändamål. Masten bör inte heller placeras på mark som 
kan behövas för om- och tillbyggnad av väg till exempel ombyggd 
trafikplats eller pendelparkering.

Master bör i möjligaste mån anpassas till omgivande landskap 
och bebyggelse. På senare år har det blivit allt vanligare med 
gestaltningsprogram för vägar. I ett sådant program kan det finnas 
utpekat särskilda områden i landskapet där det är viktigt att utblickar 
bevaras. Intentionerna i gestaltningsprogram eller dylikt bör följas vid 
bedömningen av mobilmaster.56

Lämplig placering av mobilmast i förhållande till vägen beror på flera 
faktorer. Master kan utgöra en fara för trafiksäkerheten om placering 
sker alltför nära väg. 

Master bör för att minimera risker:

- i normala fall 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

Masten bör vara diskret utformad för att inte ta trafikanternas 
uppmärksamhet i anspråk. Reklamskyltar på mast eller teknikbod 
bör inte förekomma. Vägverket ser gärna att samordning sker mellan 
aktörerna för att minska antalet mobilmaster i landskapet.57
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5.3.2  Skyltar
Skyltar kan delas in i två huvudgrupper: vägmärken (som finns 
angivna i vägmärkesförordningen) samt reklamskyltar eller andra 
skyltanordningar. Vägmärken är till 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.

Reklam kan medges i en begränsad omfattning, i dessa fall måste 
informationen för trafikanten vara relevant. I trafikmiljöer med 
mycket trafik och högt tempo krävs stor uppmärksamhet för att köra 
trafiksäkert. I sådana miljöer måste stor restriktivitet mot reklam 
tillämpas. 

Användning av vägmärken regleras i vägmärkesförordningen, VMF. 
För reklamskylt eller annan skyltanordning som inte finns angiven 
i VMF krävs tillstånd enligt PBL, väglagen och/eller lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, LGS. 

Inom ett avstånd på 50 meter från vägområdet får inte skyltar eller 
andra jämförbara anordningar för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål sättas upp utan länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd krävs även 
för skylt på vagn. Inom detaljplanelagt område krävs istället bygglov 
eller planbestämmelse för skyltar enligt PBL.58 Inom vägområdet krävs 
tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt väglagen 43 § och 46 §.

De flesta reklamskyltar utanför detaljplan kräver tillstånd enligt 6 § 
lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.59
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Bild 5.3.2.1 Bestämmelser för skyltning 



5.3.3  golfbana intill allmän väg
Golfbanor kan innebära trafiksäkerhetsrisker om de lokaliseras 
intill allmän väg. Vägverket har därför vissa krav på lokalisering och 
skyddsåtgärder.

- slagriktning  och säkerhetssektor bör vara en sektor på 30 graders vinkel (dvs. 
+/- 15 grader från den tänkta spellinjen). Säkerhetsavståndet mot allmän väg eller 
liknande område, där människor färdas eller vistas, bör vara c:a 65 m från den tänkta 
spellinjen

- skyddsavstånd - ingen del av golfbanan ska vara inom det byggnadsfria avståndet 
(mellan 12-50 m från vägområdet)

- av trafiksäkerhetsskäl bör man undvika placering av ny golfbana på ömse sidor om 
en allmän väg

Mer information om utformning och lokalisering av golfbanor finns 
i Vägverkets publikation Rekommendationer vid anläggande och 
vidareutveckling av golfbanor intill allmän väg från 2009.60

5.3.4  ledningar
Innan en ny ledning kan dras måste ledningsägaren enligt 44 § 
väglagen (SFS 1971:948) ansöka om tillstånd. Lagen säger att inom ett 
vägområde får inte utan väghållningsmyndighetens tillstånd:

1. dras elektriska ledningar, vattenledningar eller andra ledningar,
2. utföras arbeten på en redan dragen ledning.

Väghållningsmyndigheten får meddela de föreskrifter om arbetet och om rätt 
till upplag eller annan anordning som behövs med hänsyn till vägens bestånd, 
drift eller brukande. Tillstånd enligt första stycket behövs inte när tillstånd har 
meddelats enligt annan lag eller författning och anmälan om arbetet har gjorts hos 
väghållningsmyndigheten. Om det på grund av inträffad skada krävs skyndsam 
reparation av en ledning som har dragits inom ett vägområde får arbetet påbörjas 
utan tillstånd eller anmälan. Ledningens ägare skall i så fall snarast underrätta
väghållningsmyndigheten om arbetet. Lag (1987:459).

Tillstånd från Vägverket enligt väglagen befriar inte från skyldighet 
att inhämta ytterligare tillstånd i ärenden där prövning ska ske i 
annan ordning.

Tillstånd (anmälan) om att förlägga en ny ledning eller utföra 
arbetet på redan dragen ledning skall lämnas till ansvarig 
väghållningsmyndighet.61
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5.3.5  Vindkraftverk     
Vindkraftverk prövas enligt PBL och MB. Bygglov krävs för att 
uppföra vindkraftverk med en rotordiameter överstigande 2 meter, 
kraftverket ska monteras på byggnad eller om kraftverket placeras 
på ett avstånd från vägen som är mindre än kraftverkets höjd över 
marken. Vid bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område prövas 
vindkraftverkets läge i detalj. Vägverket bestämmer tillsammans med 
andra berörda ett lämpligt avstånd. Generellt gäller att länsstyrelsen 
ger tillstånd för anläggningar som inte omfattas av bygglovsplikt. 
I det senare fallet behandlas frågan av kommunen intill 12 meter 
från vägområde vilket kan utsträckas till 50 meter enligt väglagen. 
Vägverket ska i båda fallen betraktas som samrådspart. Vid prövning 
av nya vindkraftsanläggningar bör Boverkets handbok Planering och 
prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden 
följas.62

- vindkraftverk bör samlas i mindre grupper

- vid placering av grupper av vindkraftverk bör stor hänsyn tas till landskapets och 
bebyggelsens karaktär

- vindkraftverk ska placeras och utformas på ett utifrån trafiksäkerhetssynpunkt 
acceptabelt sätt

- avståndet till allmän väg bör enligt Vägverket vara minst totalhöjden, dock
minst 50 meter oavsett vägtyp

- reklam på vindkraftverk ska inte medges
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Bild 4.3.1
Rastplats med vindkraftverk i 
bakgrunden.



Vindkraftsutbyggnaden medför också ett ökat behov av transporter 
som påverkar vägnätet, dessa behöver beaktas i tidiga skeden. 
önskemål från exploatören om nya vägar och ombyggnader behöver 
komma med tidigt i planeringen. Vindkraft ska finnas med i den 
översiktliga planeringen där hänsyn ska tas till infrastrukturens 
förutsättningar och villkor.

Vägverket håller på att ta fram en handbok för Tillgänglighet 
till vindkraftsparker som beskriver Vägverkets krav och 
handläggningsrutiner. Handboken beskriver det samspel mellan 
exploatör och Vägverket som måste till för en bra planering av 
vindkraftsanläggningar.

5.3.6  Vattentäkter     
Kommunen och länsstyrelsen kan fastställa vattenskyddsområden 
runt sjöar eller grundvattenförekomster, detta görs för att skydda 
dricksvattentäkter. Genom detta ska vattenkvaliteten i de yt- och 
grundvattenförekomster som är av nationell betydelse för att försörja 
många människor vara långsiktigt tryggad mot risker.63

Många vägar passerar genom skyddsområden för kommunala 
grundvattentäkter eller ligger i anslutning till ytvatten som används 
som dricksvattentäkt och som saknar godtagbara skyddsåtgärder mot 
risker genom spridning av farliga ämnen vid en olycka. De fysiska 
åtgärder som kan vara aktuella är bland annat:

– skyddszoner med tätskikt
– avledning av tillrinning av dagvatten
– partikelavskiljare i form av sedimentations- och fördröjningsdammar
– anläggning av våtmark

åtgärder görs för att skydda såväl vattentäkter som ytvattentäkter 
av regional vikt och grundvattenförekomster av potentiell nationell 
betydelse.64
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5.3.7  gestaltning av cirkulationsplatser
cirkulationsplatsen har blivit ett allt vanligare alternativ till vanliga 
korsningar. Den fungerar ofta väldigt bra, med hög trafiksäkerhet och 
god kapacitet. 

Utsmyckning av rondeller är det vanliga vid gestaltning av 
cirkulationsplatser. Viktigt att betona är att utsmyckningen 
är ett tillståndsförfarande enligt väglagen och godkänns av 
väghållningsmyndigheten Vägverket.

Grunden för gestaltning av rondeller är en enkel yta som uppfyller 
syftet samt är lätt att underhålla. Om kommunen önskar ytterligare 
utsmyckning, står kommunen själv för den kostnaden samt i vissa fall 
övertar ansvaret för drift- och underhåll. Utsmyckningar är vanliga 
då cirkulationsplatser ofta ligger vid infarter där kommunen vill 
ge en positiv bild av den ort eller stadsdel som trafikanten närmar 
sig. Dessa ska integreras i helhetsmiljön och bör samordnas med 
projekterings- och byggfaser. 

Sikt- och krocksäkerhet beaktas alltid, Likaså möjligheten till drift- 
och underhåll. Oeftergivliga föremål bör undvikas i rondeller, men kan 
tillåtas om villkor enligt VGU uppfylls.65
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Bild 4.3.1
cirkulationsplats. Växterna i 
rondellen medger viss genomsikt, 
de bör inte få bli tätare så att 
genomsikten spärras helt. Träden 
får inte heller växa sig för kraftiga 
så de blir en trafiksäkerhetsrisk.



6.  Infrastrukturplanering

Samverkan mellan statliga myndigheter och den kommunala 
översiktsplaneringen ligger till grund för en effektiv regional 
utvecklingsplanering. frågor om utveckling av bebyggelse, 
näringsliv, kollektiva transporter och spårbunden trafik hänger 
nära samman med vägnätets utveckling och bör samordnas. 
Planeringen av transportsystemet sker i många steg.

Man skiljer på:

- olika former av tidig/strategisk planering då brister och behov 
analyseras och alternativa lösningar eller åtgärder övervägs.

- den efterföljande planeringen på projektnivå.66

6.1  StRategISK PlaneRIng

Planeringen av en väg börjar då man har identifierat att det 
finns brister i ett vägsystem eller på ett visst vägavsnitt. I den 
strategiska planeringen föreslår Vägverket, länsstyrelser, regionala 
samverkansorgan och kommuner vilka åtgärder som i stort behöver 
göras i vägnätet.

Utgångspunkten för förslagen är de nationella övergripande målen 
som riksdagen har beslutat om, till exempel de transportpolitiska 
målen och miljökvalitetsmålen. Den strategiska planeringen resulterar 
i en långsiktig plan för det nationella stamvägnätet som läggs fast 
av regeringen. För det regionala vägnätet upprättas länsplaner 
för regional transportinfrastruktur som fastställs av respektive 
planupprättare.67

Vägverket delar upp den strategiska planeringen i 
inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

6.1.1 Inriktningsplanering
Inriktningsplaneringen handlar om att fastlägga förutsättningar 
och syften med åtgärderna i den fortsatta planeringen. Den görs på 
uppdrag av regeringen och bedrivs samordnat. Samtliga trafikverk 
tillsammans med länen eller andra regionala planupprättare deltar i 
olika omfattning.

En sådan planeringsomgång pågick under 2006-2008 för perioden
2010–2021. Underlagen från inriktningsplaneringen är tillsammans 
med ett antal andra utredningar grunden för regeringens arbete, med 
en inriktningsproposition och ett riksdagsbeslut om inriktning och 
ramar för åtgärdsplaneringen.68

Infrastrukturplanering

66. Vägverket, 2009f, s.57  
67. Vägverket, 2007a, En väg blir till - vad händer och hur kan du påverka?, s.4   
68. Vägverket, 2009f, s.58  
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69. Vägverkets hemsida, 2009-09-23b,  Åtgärdsplanering
70. Vägverket, 2009f, s.58f  
71. Vägverket, 2007a, s.4  

6.1.2  åtgärdsplanering
åtgärdsplaneringen delas in i:

- nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet, 
som upprättas av Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 
Det är första gången trafikverken arbetat tillsammans för att ta fram en 
trafikslagsövergripande plan. Arbetet med den nationella planen har pågått under 
2008-2009. Planen beslutas av regeringen

- trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur, som beslutas 
av länsstyrelser eller regionförbund69

åtgärdsplaneringen innehåller en samlad effektbedömning av såväl 
föreslagna vägobjekt som för hela planen. Detta är ett viktigt underlag 
för prioritering och beslut till ett slutligt planförslag.

Den strategiska planeringen blir allt viktigare i vägplaneringen, 
mer arbete läggs på analyser i ett tidigt skede. Exempel på sådana 
analyser och verktyg är fyrstegsprincipen, den samhällsekonomiska 
analysen och den samlade effektbedömningen.70

Fyrstegsprincipen

Vägverket arbetar efter den så kallade fyrstegsprincipen för att få bästa nytta av 
satsade resurser. Det innebär att vi stegvis analyserar vilka typer av åtgärder som 
löser problemen. Ibland kan en kombination av olika åtgärder vara effektiv.

Analys enligt fyrstegsprincipen:
1. Kan transportbehoven minskas eller andra transportsätt användas, till exempel 
järnväg eller kollektivtrafik?

2. Kan det befintliga vägnätet utnyttjas effektivare, till exempel genom 
hastighetsanpassning eller trafikreglering?

3. Kan man lösa problemen genom förbättringar och mindre ombyggnader, till 
exempel breddning, mindre kurvrätning eller förstärkning?

4. Krävs nyinvesteringar eller större ombyggnader, till exempel en ny trafikplats eller en 
helt ny väg?71
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6.1.3  nationell plan för transportsystemet 2010-2021
En ny nationell transportplan kommer att fastställas under hösten 
2009 och gälla från och med 2010-01-01.

Planen omfattar bland annat: 

- större namngivna investeringar i stamvägnätet

- trafiksäkerhetsåtgärder på nationellt stamvägnät

- drift och underhåll av hela det statliga vägnätet

- åtgärder för bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion på hela det statliga vägnätet

- statlig medfinansiering för drift till enskilda vägar

- trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat

- miljöinvesteringar för hela det statliga vägnätet

- sektorsåtgärder72

6.1.4  länsplaner för regional transportinfrastruktur 
 2010-2021
Parallellt med arbetet för de fyra trafikverken att upprätta en nationell 
plan för transportsystemet pågår ett likartat arbete över hela landet 
med att upprätta regionala länsplaner.

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur innefattar:

- investeringar i statliga vägar som inte är nationella stamvägar (större investerings-
projekt men även mindre objekt t.ex. cykelvägar i anslutning till de regionala vägarna)

- trafiksäkerhetsåtgärder på statliga vägar som inte ingår i det nationella stamvägnätet

- statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikanläggningar

- statlig medfinansiering till åtgärder för trafiksäkerhet och miljö på det kommunala 
vägnätet

- statlig medfinansiering till investeringar av enskilda vägar

Länen har ansvaret för planerna. Trafikverken har ansvaret för 
genomförandet av dessa, Vägverket ansvarar för den del av åtgärderna 
som berör vägnätet.73

72. Vägverket, 2009b, s.31-45
73. Vägverkets hemsida, 2009-09-23a, Länsplaner för regional transportinfrastruktur
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6.2  fySISK PlaneRIng

De objekt som prioriteras utreds genom en vägplaneringsprocess, 
se bild 6.2.1. Ordningen i processen styrs av väglagen. När en ny 
väg ska byggas pågår den fysiska planeringen normalt i flera år 
innan byggandet börjar. Planeringen delas in i vägplanering och 
vägprojektering. De projekt som finns med i nationell plan eller i de 
regionala planerna har i de flesta fall nått vägutredning i processen 
och bör vara redo att byggstartas då de tas upp i planen.

6.2.1  Vägplanering
Vägplaneringen behandlar frågor som om och i så fall var vägen 
i grova drag ska byggas. Vägplaneringen inleds med en förstudie. 
Om förstudien visar att det finns alternativa sträckningar för den 
nya vägen görs sedan en vägutredning. är det efter genomförd 
förstudie uppenbart vilket alternativ som är mest lämpligt, kan 
övriga alternativ uteslutas utan genomförd vägutredning. Vägverket 
tar tidigt kontakt med alla berörda, ofta via annons, för att samråda 
om planeringen av vägen: allmänheten och länsstyrelser, kommuner, 
regionala samverkansorgan och intresseorganisationer.74

När underlag för förstudien tagits fram bjuder Vägverket in 
samrådsparter och allmänhet till ett tidigt samråd. Det är viktigt att 
det finns en öppen dialog mellan vägplanerare, samarbetsparter och 
övriga berörda. Förstudien går ut på remiss till berörda myndigheter, 
där kommunen som tillståndsmyndighet även ska yttra sig i frågan 
om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan eller inte.75 
Slutligen är det sedan länsstyrelsen som beslutar om miljöpåverkan 
kan bli betydande eller inte. Om beslutet anger att miljöpåverkan 
kan bli betydande ska samrådskretsen utökas i nästa skede. Därefter 
tar väghållningsmyndigheten ställning till om man ska fortsätta 
arbeta med projektet och i så fall hur. Ställningstagandet går inte att 
överklaga.76

Vägutredningen ger underlag för val av vägkorridor. även 
vägutredningen börjar med ett tidigt samråd med samrådsparter och 
allmänhet. Under vägutredningsskedet har de allmänna intressena 
störst betydelse, till exempel markanvändning, trafiksäkerhet 
och miljö. Det som kommer fram vid samråden har stor betydelse 
och redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse till 
vägutredningen.77

74. Vägverket, 2007a, s.5
75. Svensk författningssamling, 1998, Miljöbalk (1998:808)
76. Vägverket, 2007a, s.6f
77. Vägverket, 2007a, s.7ff

Förstudie

Vägutredning

Byggskede

Arbetsplan

Bygghandling

Alternativ för 
ny sträckning

Bild 6.2.1 Vägplaneringsprocessen 
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Länsstyrelsen och kommunen får vägutredningen på remiss för att 
dels yttra sig över utredningen, dels ta ställning till om miljöfrågorna 
är riktigt behandlade. Det är länsstyrelsen som godkänner 
miljökonsekvensbeskrivningen. Beslutet om godkännande kan inte 
överklagas.

Vägutredningen ställs sedan ut där allmänheten har möjlighet 
att yttra sig över de olika förslagen. Efter utställningen kommer 
väghållningsmyndigheten med sitt ställningstagande som samtliga 
berörda informeras om. Detta ställningstagande går inte att 
överklaga.78

6.2.2  Vägprojektering
Vägprojektering sker i två skeden. Det inleds med att en arbetsplan 
skapas, som är väghållningsmyndighetens förslag till hur vägen ska 
utformas. Arbetsplanen ska också visa hur skador kan förebyggas och 
miljön skyddas, vilket görs i en miljökonsekvensbeskrivning. En viktig 
del i framtagandet av arbetsplanen är att ta reda på hur enskilda 
personer påverkas såväl direkt som indirekt. Under arbetsplaneskedet 
samråder Vägverket bland annat med berörda markägare och 
myndigheter.79

Länsstyrelsen ska godkänna miljökonsekvensbeskrivningen. 
Efter att den har godkänts fogas den till arbetsplanen. När det är 
klart anses arbetsplanen vara upprättad och kan därefter ställas 
ut. Väghållningsmyndigheten bearbetar eventuella synpunkter. 
Länsstyrelsen får sedan yttra sig, och därefter sänds arbetsplanen till 
Vägverkets huvudkontor för fastställelseprövning. Som sakägare har 
man möjligheten att överklaga, detta ska göras inom tre veckor.80

När arbetsplanen är klar görs en bygghandling som främst 
innehåller tekniska aspekter. Bygghandlingen är underlag för de 
byggnadsarbeten som skall genomföras.81

78. Vägverket, 2007a, s.9
79. Ibid, s.5
80. Ibid, s.10ff 
81. Ibid, s.5 
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Den 1 april 2010 startar en ny myndighet, Trafikverket, med uppgift 
att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem utifrån ett 
trafikslagsövergripande synsätt.   

Trafikverket kommer att omfatta verksamheten vid nuvarande 
Vägverket och Banverket samt vissa verksamheter vid Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen och SIKA.

När Trafikverket startar avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA. 

Den regionala organisationen i Trafikverket kommer att bestå av 
sex regioner. Dessa benämns Norr, Mitt, Stockholm, Väst, Öst och Syd. 
Länen från den nuvarande region Mälardalen kommer tillsammans 
med Östergötlands län att bilda region Öst.

Huvuddelen av innehållet i detta material kommer trots bildandet 
av ett nytt trafikverk fortfarande vara aktuellt. Det gäller även 
informationen om Östergötlands län, som finns i Region Sydösts 
underlagsmaterial från 2008. 

Bild 7.1
Lastbil på väg. Foto: Trons



Vägverket
Region Mälardalen
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Telefon: 0771 - 119 119. Texttelefon: 0243 - 750 90. Fax: 016 - 15 70 05.
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