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Förord 
Att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt är viktigt för välfärden.  
Trafikverkets verksamhetsidé är att vi är samhällsutvecklare som varje dag  
utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra 
aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Det innebär ett transportsystem 
som fyller medborgarnas och näringslivets behov och som möjliggör miljö- 
vänliga, säkra, effektiva och tillförlitliga resor och transporter. 

En förutsättning för detta är att vi har ett gott samarbete med andra aktörer  
i transportsystemet. Det innebär att Trafikverket vill medverka redan i tidiga 
skeden av samhällsplaneringen. En viktig del är att verka för att samhälls- 
funktioner lokaliseras så att infrastrukturen utnyttjas på ett klokt sätt.

Det här planeringsunderlaget syftar till att underlätta kommunernas samhälls-
planering genom riktlinjer för hur vägtransportsystemets målsättningar och 
behov bör beaktas. Vi visar också på goda exempel på hur vägtransport- 
systemet bidrar till utveckling av det omkringliggande samhället. Ytterligare  
ett syfte är att beskriva Dalarnas, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs 
läns specifika förutsättningar. 

Det är min förhoppning att detta planeringsunderlag kommer att vara ett stöd 
för arbetet för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. När det gäller 
frågor som rör järnväg hänvisar vi till Banverkets publikation "Järnvägen i sam-
hällsplaneringen". Trafikverket har börjat ta fram ett trafikslagsövergripande 
material.

 

Ingemar Frej

Regionchef för Trafikverket Region Mitt 
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1 Inledning
Trafikverkets roll förändras från vägbyggare till samhällsutvecklare. Det ställer 
krav på nya metoder. Vi går mot en initierande roll som innebär att diskutera 
övergripande strukturella frågor med kommuner, regionala organ och före- 
trädare 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. Trafikverkets 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 de informella processerna samordnas med det 
formella förfarandet i varje planärende.

Detta material syftar till att underlätta kommunernas samhällsplanering  
genom tydliga riktlinjer och råd för hur vägtransportsektorns målsättningar 
och behov bör beaktas. Underlagets disposition är därför anpassad till  
kommunernas processer vid samhällsplanering. Ett ytterligare syfte är att 
beskriva förutsättningar för vägtransportsystemets utformning och planering 
i Dalarna, Gävleborg, Jämtland och Västernorrland. 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 bygglovhandläggare 
samt i viss mån också trafikingenjörerna som det här underlagsmaterialet  
vänder sig men det ska också fungera som kunskapsbank för bl.a. anställda 
inom Trafikverket.

Bakgrunden till att Trafikverket vill ha dialog om samhällsplanering är att 
transportutvecklingen 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 var vi bygger bostadsområden,  
anlägger arbetsplatser och hur vi organiserar handeln. 

I slutändan ska dialogen stötta samhällets välfärdsutveckling och att vi når det 
övergripande transportpolitiska målet för transportsektorn – att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.
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Läs mer:

Vägverket (2005). Vägverkets medverkan i samhällsbyggandet. Publikation 2005:141.

Vägverket (2007). Strategisk plan 2008–2017. Publikation 2007:37.

Vägverket (2009). Vår del i samhällsbyggandet. Vägverkets underlagsmaterial för tillämpning av plan- 
och bygglagen och miljöbalken. Publikation 2009:14.  

Figur 1. Karta Region Mitt
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2 Regionala planeringsförutsättningar 
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 som kommunen bör ta med i planeringen 
av markanvändningen i ett tidigt skede. Utöver de fysiska förutsättningarna finns 
andra av mer generell karaktär som redovisas i kommande kapitel.

2.1 Riksintressen
Trafikverket har, med stöd av 3 kap. 8 § miljöbalken, pekat ut det vägnät som 
har så speciella funktioner för vägtransportsystemet att de mark– och vatten-
områden som berörs av vägarna är av riksintresse för kommunikationsanlägg-
ningar. 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 Trafikverkets beslut 2010-11-17 om riksintressen för trafikslagens anläggning-
ar redovisas bakgrunden till beslutet och en definition av riksintresset.  
I en bilaga till beslutet finns också samtliga anläggningar, däribland 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 föl-
jande kriterier:

KRITERIER FÖR VÄGAR AV RIKSINTRESSE 
Internationell betydelse 
Vägar som ingår i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. 

Nationell betydelse 
Vägar som ingår i det nationella stamvägnätet. 

Regional betydelse 
Vägar som förbinder regionala centra är av särskild regional betydelse. 
Vägar som är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik 

Vägar som bl.a. är förbifarter kring storstäder och viktiga förbindelselänkar  
mellan delar i det nationella stamvägnätet är av särskild betydelse för regional 
eller interregional trafik. I kriteriet ingår även vissa vägar som leder till andra 
verksamheter som är av riksintresse enligt miljöbalkens 3:e och/eller 4:e  
kapitel och som har stora transportbehov, t.ex. viktiga förbindelser till turist-
områden med stor besöksfrekvens 

Vägar som förbinder kommunikationsanläggningar av riksintresse, t.ex. flyg-
platser, hamnar och kombiterminaler. 
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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 för-
svårar tillkomsten eller utnyttjandet av vägen. Detta innebär att vägens funk-
tion ska skyddas avseende

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

Riksintresse kan hävdas för befintliga, planerade och framtida kommunika-
tionsanläggningar men också för befintlig väg som behöver breddas eller  
byggas om.  

Befintliga kommunikationsanläggningar – Utgörs av de anläggningar som är 
färdigställda. Anläggningar som är under byggnation definieras som planerade 
åtgärder. 

Planerade kommunikationsanläggningar – Åtgärder där det finns en beslutad 
utredning och därmed en vald korridor eller lokalisering av utbyggnaden. Det 
har ingen koppling till om åtgärden finns med i någon investeringsplan. 

Framtida kommunikationsanläggningar – Inrymmer åtgärder som ligger tidigt 
i planeringsprocessen och där beslut om slutlig lokalisering saknas. Normalt 
finns dock genomförda idéstudier, förstudier eller liknande underlag som stöd 
för utpekandet. Tidshorisonten för dessa tänkbara framtida åtgärder sträcker 
sig fram till år 2040 och den långa tidshorisonten gör att det är svårt att preci-
sera exakta markanspråk. 

I kapitel 4 Översiktsplanering och övergripande kommunal trafikplanering 
redovisas hur Trafikverket önskar att kommunerna tar hänsyn till riksintressen 
i den översiktliga planeringen.

Trafikverket beslutade i november 2010 om nya riksintressen för trafikslagens 
anläggningar. För att säkra ett trafikslagsövergripande synsätt har översynen 
gjorts gemensamt för de fyra trafikslagen.

Läs mer:

Vägverket (2004). Beslut vägar av riksintresse, 2004-11-08. SA 10A 2004:9166. 
Vägverket (2004). Bilaga 1 till beslut vägar av riksintresse, 2004-11-08.
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Figur 2. Vägar av riksintresse inom Region Mitt

2011
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2.2 Tillståndpliktig 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, före-
skriva 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 samman- 
bindningslinjerna mellan punkter, som är belägna i de korsande vägarnas mitt-
linjer 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).”

För att förhindra tillkomsten av olämplig bebyggelse utmed befintlig eller pla-
nerad allmän väg har de fyra Länsstyrelserna i Region Mitt beslutat om utökat 
avstånd enligt 47§ Väglagen. Dessa avstånd framgår av figur 3. Besluten syftar 
till att pröva olämplig bebyggelse som kan inverka menligt på trafiksäkerheten 
på de allmänna vägarna.

Figur 3. 
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Figur 4. Tillståndspliktig zon för Region Mitt enligt väglagen 47 §
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2.3 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 (2006:263) anges vad som kan utgöra farligt gods och specificering och 
klassificering sker i förordningen om farligt gods (2006:311). 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 Översiktsplanering och övergripande kommunal trafikplanering 
och kapitel 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 konsekvenserna av en olycka med farligt 
gods utarbetar länsstyrelsen rekommenderade transportvägar för farligt gods, 
vilka redovisas i kartan, se figur 5. 

Vägarna är indelade enligt följande:
• Primära transportvägar, vilka i första hand bör användas för genomfarts-

trafik med 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 med farligt gods.

Trafikverkets grundprincip är att styra trafiken med farligt gods till det natio-
nella och regionala stamvägnätet, eftersom detta har bäst kvalitet. 

Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland har beslutat om policy för risk-
hantering i detaljplaneprocesser som berör vägar och järnvägar där farligt gods 
transporteras. Länsstyrelsen i Dalarna arbetar med att ta fram motsvarande för 
hela samhällsplaneringsprocessen för sitt län.

Restriktioner och förbud mot transport av farligt gods sker genom lokala trafik-
föreskrifter, 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. Trafikverkets ståndpunkt är att 
försöka undvika förbud och i stället styra transporterna till rekommenderade 
färdvägar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är samord-
nande myndighet inom området farligt gods.

Från och med januari 2010 finns Föreskrifter om ändring i Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) om transport av farligt 
gods på väg och i terräng (ADR-S) och Föreskrifter om ändring i Myndigheten 
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för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) om transport 
av farligt gods på järnväg (RID-S). Föreskrifterna finns att hämta på MSB:s 
hemsida, www.msb.se/farligtgods. 

Läs mer:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009): Transport av farligt gods Väg och järnväg 2009-
2010. Publikation 0070-09.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009): Föreskrifter om ändring i Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:2) - om transport av farligt gods på väg och i terräng 
(ADR-S). www.msb.se/farligtgods 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009): Föreskrifter om ändring i Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2009:3) - om transport av farligt gods på järnväg (RID-S). 
www.msb.se/farligtgods

Förordningen om farligt gods (2006:311).

Lagen om transport av farligt gods (2006:263).

Länsstyrelsen i Skåne län (2004): Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM)

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

Länsstyrelsens föreskrift om utökat avstånd från ett vägområde.  Dalarnas, Västernorrlands, Gävleborgs och 
Jämtlands länsstyrelser.
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Figur 5. Rekommenderade transportvägar för farligt gods i Region Mitt
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3 Hållbar trafik- och samhälls- 
planering   
I det här kapitlet beskrivs övergripande begreppet hållbar planering, sett ur 
Trafikverket Region Mitts synvinkel. Samarbete i tidiga skeden samt ett helhets-
tänkande mellan till exempel olika trafikslag är viktiga frågor som Region Mitt 
särskilt vill framhålla som förutsättningar för att nå en hållbar trafik– och sam-
hällsutveckling. 

Trafikverket har regeringens uppdrag att verka för en hållbar utveckling av 
vägtransportsystemet. Ett samspel mellan planeringen av transportsystem och 
bebyggelse är en förutsättning för att åstadkomma hållbara städer och regioner. 
Utvecklingen av bebyggelsestrukturen spelar långsiktigt en mycket stor roll för 
möjligheterna att utveckla transportsystemet i linje med de transportpolitiska 
målen. Ett effektivt transportsystem är å andra sidan en förutsättning för att 
kunna nå generella samhällsmål som regional utveckling och hållbar tillväxt. 
Den bästa lösningen nås ofta om planeringen av trafik och bebyggelse samord-
nas genom de olika planeringsprocesserna för trafik, trafikinfrastruktur samt 
övrig fysisk samhällsplanering på olika organisatoriska nivåer i samhället, dvs. 
nationell, regional och kommunal nivå. 

För att Trafikverket ska kunna medverka till ett långsiktigt hållbart transport-
system krävs att Trafikverkets kunskap ställs till förfogande för den lokala och 
regional samhällsplaneringen så att transportfrågorna kan komma in i ett så 
tidigt skede som möjligt i samhällsplaneringen och på en strategisk nivå. 

3.1 Tidiga skeden
Med tidiga skeden avses idéstadiet innan de formella planeringsprocesserna 
har börjat och där det finns möjlighet att påverka val av trafikslag och åtgärder 
utifrån fyrstegsprincipen och systemanalyser samt värna om tillgänglighet  
utifrån funktion. Det handlar också om att samverka med andra aktörer så  
tidigt som möjligt i varje fas i planeringsprocesserna och öppet diskutera för-
ändringar och alternativa åtgärder som kan påverkar resandet och transporter.

Målet med Trafikverkets medverkan i tidiga skeden i samhällsplaneringen är 
att effektivisera arbetet med att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. För 
att uppnå detta krävs att Trafikverket samverkar med aktörer i omvärlden på 
många sätt inom samhällsplaneringen; genom aktiv medverkan i olika plane-
ringsprocesser, som väghållare och genom myndighetsutövning.  
När Trafikverket och exempelvis en kommun har en tidig dialog skapas förut-
sättningar för en samsyn kring övergripande frågor som kan genomsyra den 
efterföljande planeringen. Trafikverkets medverkan i följande samråd kan då 
begränsas till att diskutera och ge synpunkter på frågor av mer detaljerad 
karaktär.
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3.1.1 Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för väg-
transportsystemet. Den lanserades ursprungligen för att hushålla med investe-
ringsmedel, men har utvecklats till en allmän planeringsprincip för hushållning 
av resurser och minskning av vägtransportsystemets negativa effekter. 

Principen bygger på ett transportslagsövergripande synsätt, men hanterar i 
första hand brister och problem inom vägtransportsystemet. En grundtanke är 
att åtgärder utanför vägtransportsystemet kan minska behovet av väg- 
transporter och därmed behovet av åtgärder inom vägtransportsystemet. I ett 
första steg ska därför åtgärder utanför vägtransportsystemet prövas. Därefter 
handlar principen i stor utsträckning om analys av åtgärder inom vägtransport-
systemet.

De fyra stegen innebär att åtgärder ska analyseras i följande ordning:

1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt
Omfattar åtgärder som ska sminska transportefterfrågan eller föra över trans-
porter till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel.

Exempel på åtgärder kan vara att se över befintlig kollektivtrafik så att nytt-
jandet blir effektivare, förbättringar av befintliga resecentrum t ex vad gäller 
information och tillgänglighet, infartsparkeringar och samåkning, bidrag och 
avgiftssystem som trängsel–, fordons- och parkeringsavgifter, resepolicy som 
stödjer miljövänliga färdmedel, telefon– och videokonferenser med mera.  
Ytterligare exempel är förändrade skol– och arbetstider och förskjutna stug-
bytardagar i fjällvärlden. Ett strukturerat samarbete mellan myndigheter inom 
samhällsplanering i vid bemärkelse är ett sätt att nå effekter enligt steg 1.  
Ett annat är att företag ser över sina transporter och utarbetar policy och så  
kallade mobilitetsplaner.

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av vägnätet
Omfattar åtgärder som ska se till att befintligt vägnät används effektivare, säk-
rare och miljövänligare.

Exempel på åtgärder är sådana som minskar hastigheterna, till exempel över-
vakning med trafiksäkerhetskameror och vägsidesinformation eller informa-
tion i fordonen. Andra exempel är variabla hastigheter beroende av trafikflödet, 
kollektivtrafikfiler och reversibla körfält. Överenskommelser med transport-
företag om vägval och tider är en annan möjlig åtgärd. Arbetstider vid större 
företag, sjukhus och skolor kan i viss mån styras så att trängseln minskar i 
rusningstid.

3. Vägförbättringsåtgärder
Omfattar förbättringsåtgärder och ombyggnader i befintligt sträckning till  
exempel trafiksäkerhetsåtgärder eller bärighetsåtgärder.

Breddning av vägar, mittseparering, förbättring av sidoområden, byggande av 
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gång– och cykelvägar, upprustning av hållplatsmiljöer, ombyggnad av korsning-
ar och hastighetssäkring av gångpassager är exempel på åtgärder i steg 3.

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
Omfattar om– och nybyggnadsåtgärder som ofta tar ny mark i anspråk, till  
exempel nya vägsträckningar.

Exempel på åtgärder är nya vägsträckningar, nya förbifarter och nya broar med 
högre bärighet.

Traditionellt har vägplaneringen handlat om steg 3 och 4. Mot detta har ställts 
ett nollalternativ. Fyrstegsprincipen innebär att man pekar på andra möjlig-
heter kopplade till arbetet med hållbara resor och transporter. Steg 1 handlar 
bland annat om samhällsplaneringen. Genom samhällsplanering där  
kommuner, regionala myndigheter och transportverken samarbetar kan nya 
verksamheter lokaliseras så att transportbehoven minskar. Fyrstegsprincipen 
får effekter på metoder och arbetssätt. Trafikverket arbetar med att utveckla 
dessa metoder genom fallstudier och pilotprojekt, där man speciellt koncen-
trerar sig på tillvägagångssätt i steg 1 och 2. Pilotprojekt med denna inriktning 
pågår bland annat i Örnsköldsvik, Ludvika och Mora där Trafikverket sam- 
arbetar med respektive kommun. Se vidare kapitlet Goda exempel inom  
regionen.

Läs mer:

Vägverket (2009): Vår del i samhällsbyggandet, Vägverkets underlagsmaterial för tillämpningen av PBL 
och MB. Publ 2009:14

Vägverket (2005): Vägverkets medverkan i samhällsbyggandet. Från vägbyggare till samhällsbyggare.  
Publ 2005:141

Vägverket (2009): Strategisk plan 2008-2017. Publ 2009:56

3.2 Trafikslagsövergripande planering
En trafikslagsövergripande planering är en ny företeelse i svensk transport-
politik, och kan ses som ett led i utvecklingen mot en större helhetssyn i trans-
portfrågorna. Traditionellt har utveckling och planering av trafik skett relativt 
uppdelat mellan de olika trafikslagen. Allt eftersom trafikinfrastrukturen 
byggts ut i Sverige har behovet av nya vägar och järnvägar minskat och fokus 
flyttas från byggande av nya vägar, järnvägar och hamnar till frågan om hur 
transportsystemet kan utvecklas till en helhet. Ett väl fungerande transport-
system utnyttjar på ett effektivt, säkert och miljömässigt hållbart sätt alla  
trafikslag, inte bara var för sig, utan också i kombination med varandra.

Det finns en stor potential att höja effektiviteten i transportsystemet genom att 
utveckla kopplingar mellan trafikslagen. Här är den regionala åtgärdsplane-
ringen ett viktigt redskap.
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3.2.1 Bilsnål samhällsplanering
Bilsnål samhällsplanering syftar till att minska bilberoendet och transport-
behovet. I den kommunala planeringen handlar det framförallt om att genom 
samhällsplanering skapa förutsättningar för att använda mer miljövänliga 
transporter och samtidigt minska befolkningens behov av att använda bil.  
Möjligheterna att ändra beteendet beror i hög grad på hur attraktiva alterna-
tiven är. Åtgärder inom bilsnål samhällsplanering kan exempelvis vara lokali-
sering av bostäder och verksamheter, förtätning, utformning av stadens rum, 
prioritering av hållbara transportslag. Bilsnål samhällsplanering på kommunal 
nivå är möjlig att genomföra på flera planeringsnivåer liksom inom flera instan-
ser: översiktlig planering, detaljplanering, avtal, trafikutformning, utvärdering-
ar och uppföljningar och mjuka åtgärder. 

Kollektivtrafikens konkurrensmedel är främst turtäthet, pris och komfort men 
i detaljplaneringen handlar det också om att skapa miljöer och vardagssitua-
tioner där det känns enkelt och självklart att cykla, åka buss eller tåg. Många 
detaljer i vardagssituationen har stor betydelse för att inte bilen ska vara 
förstahandsalternativet som exempelvis utformningen av cykelparkering intill 
bostaden, vägen till och från hållplatsen, möjligheterna till enkla och snabba 
byten mellan buss/tåg/cykel i knutpunkter, cykelvägarnas utformning och 
sträckning. Möjligheterna att utforma dessa vardagsmiljöer i detaljplanen är 
stora och bör utnyttjas i möjligaste mån. Detaljplanen ger bland annat möjlig-
het att lokalisera gång- och cykelvägar och cykelparkeringar närmare entrén än 
bilparkeringen. Cykeln som färdmedel ökar då i attraktivitet. Detaljplaneringen 
ger också möjligheter vad gäller lokalisering och antal parkeringsplatser, explo-
ateringstal och bussgator.

Läs mer:

Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt. Prop 2008/09:35 

Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen: Finansiell samverkan i infrastruktur-projekt 
modeller och metoder, Delrapport inom projektet Gemensam åtgärdsplanering, utkast september 2008

Handbok i bilsnål samhällsplanering, Lunds kommun http://www.lund.se

3.3 Regional utveckling  
Enligt det transportpolitiska funktionsmålet ska transportsystemets ut- 
formning, funktion och användning medverka till att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Det betyder att 
vägtransportsystemet ska utformas så att alla kan utnyttja det för att ta sig till 
arbetet och till andra aktiviteter, oavsett var i landet de bor. För att skapa till-
gänglighet och utvecklingskraft i hela landet behövs ett gott samarbete mellan 
kommuner och andra aktörer i samhället. 



23

Ett regionalt samarbete kan se ut på olika sätt. Länsstyrelsen engagerar sig i 
mellankommunala frågor som rör till exempel fysisk planering. Andra sam- 
verkansformer är kommunalförbund eller regionala självstyrelseorgan. Regio-
nalt samarbete kan också resultera i ett regionalt utvecklingsprogram (RUP). 
RUP finns för samtliga län inom Region Mitt, se litteraturtips nedan. 

Trafikverket påverkar den regionala utvecklingsplaneringen på olika sätt. 
Vägtransportsystemet ska bidra till att knyta ihop arbetsmarknadens regioner, 
tillgodose transportbehoven och medverka till en god och attraktiv livsmiljö. 
Detta är stora utmaningar idag då bosättningsmönstret förändras, såväl i stor-
stadsregioner som på landsbygden. Exempel på regionövergripande projekt 
presenteras i kapitel 9 Goda exempel inom regionen.

Läs mer:
Dalastrategin, Regionalt utvecklingsprogram för Dalarnas län (2006). Region Dalarna,  
www.regiondalarna.se 

Möjligheter nära dig, Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg 2009-2013, Region Gävleborg,  
www.regiongavleborg.se 

Regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län, RUS, Länsstyrelsen Jämtlands län, 
www.lansstyrelsen.se/jamtland 

Vision Västernorrland 2010, Regionalt utvecklingsprogram (2005), Länsstyrelsen Västernorrland,  
www.y.lst.se
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4 Översiktsplanering och över- 
gripande kommunal trafikplanering

Figur 6. Samverkan i översiktsplaneringen
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Trafikverket i tidig 
dialog med kommunen

4.1 Översiktsplanering
I samband med översiktsplanering kan Trafikverket och kommunen diskutera 
konkreta frågor kring tillgänglighet, risker, miljö och riksintressen. I översikts-
planeringen är det också naturligt att diskutera mellankommunala frågor och 
regionala frågor som till exempel berör kommunikationsstråk mellan  
kommunerna. Här kan Trafikverket stödja med kunskap om det nationella/ 
regionala vägnätets funktion och framtida planering samt med information 
om Trafikverket arbete med hållbar samhällsplanering.
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4.1.1 Tillgänglighet och samhällsutveckling
Tillgänglighet kan definieras som den lätthet med vilken medborgare, närings-
liv 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.

Tillgängligheten är beroende av lokalisering och utformning 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 trafik- 
systemens 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 trafikslag synliggörs i planeringen. Väl fungerande  
kollektivtrafik och goda möjligheter att ta sig fram till fots eller per cykel är 
grundstenar i transportsystemet. Det är också viktigt att beakta att transport-
erna av varor och gods måste gå smidigt.

Den stora utmaningen i planeringen är att uppnå så stor samverkande till- 
gänglighet som möjligt, för så många som möjligt och med så små negativa 
konsekvenser som möjligt.

4.1.2 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 res- 
behov 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.
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Översiktsplanen bör redovisa områden som avses bibehållas som särskilt 
tysta områden. Här bör klargöras om konflikt finns med planerad ny väg. God 
ljudnivå bör uppnås genom samhällsplanering och inte genom skyddsåtgärder. 
Planering intill vägar med relativt höga bullernivåer ska ske med beaktande 
av rekommenderade riktvärden. Se vidare om trafikbuller i kapitel 5, detalj-
planering.

4.1.3 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 planeringsförut-
sättningar 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 säker-
het och hälsa. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs de konsekvenser för bl.a. 
hälsa och säkerhet som olika alternativa markanvändningsstrategier kan leda 
till.”

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

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

Läs mer:

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

Räddningsverket, Boverket (2006). Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner.

FAKTARUTA

Checklista vid översiktsplanering

Vad Trafikverket Region Mitt anser bör beaktas vid översiktsplanering:

• Beskriver planen en vision, en inriktning till ett hållbart samhälle?

• Påverkas det transportpolitiska målet samt miljökvalitetsmålen?

• Vägar av riksintresse.

• Trafikverkets syn på risker och avstånd.

• Redovisas trafiksäkerhetssatsningar?

• Byggnadsfritt avstånd.

• Område för befintliga och planerade väganläggningar.

• Influensområdet kring väganläggningen, det vill säga det område kring 
själva anläggningen där särskild hänsyn behövs vid byggnation. 

• Kollektivtrafik, bil–, cykel– och gångvägar samt nödvändiga ytor för parke-
ring och uppställning av cyklar, bilar, bussar osv.

Lämpliga områden för service till trafikanter, rastplatser, informationsplatser 
m.m.

Gestaltningsfrågor för att stödja en god trafikantupplevelse 

• Behov av passage över vägen.

• Fördelning av väghållaransvaret samt vilka gränser som gäller för detta. 

• Effekter och konsekvenser av föreslagen bebyggelsestruktur på trafik- 
arbetet samt fördelning på olika trafikslag.
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• Är vägtransportsystemet anpassat för alla grupper; vuxna, män, kvinnor, 
barn, funktionshindrade etc?

• Förslag till samt konsekvenser av t.ex. externhandel, permanentning av 
fritidshusområden mm.

• Större pendlingsstråk.

• Finns en koppling till andra strategiska dokument?

 4.2 Övergripande kommunal trafikplanering
I en övergripande kommunal trafikplanering kan kommunen och Trafikverket 
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 in- 
riktnings- och åtgärdsplaneringen kan genomföras.

FAKTARUTA

Trafik för en attraktiv stad 

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) är ett planeringsverktyg som ger kommu-
nerna stöd i att utveckla ett balanserat trafiksystem. TRAST ersätter klassiska 
TRÅD och är ett projekt finansierat av Trafikverket och Sveriges Kommuner 
och Landsting i samarbete med Boverket. I september 2007 blev Utgåva 2 klar 
och därmed ersätter den Utgåva 1. TRAST och Boverkets skrift Stadsplanera 
kompletterar varandra på så sätt att TRAST tar vid där Stadsplanera slutar.

Syftet med TRAST är att vägleda planerare och beslutsfattare i arbetet med 
stadens trafikfrågor, kanske i en form av en trafikstrategi, som är anpassad efter 
den egna stadens förhållanden. 

4.2.1 Trafikstrategi – underlag eller del av översiktsplan
Trafikverket 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 trafik-
systemet eller besvärliga miljöförhållanden. Strategin bygger på den samlade 
kunskapen om trafiken och dess effekter som finns inom kommunen och bland 
berörda där Trafikverket kan vara en naturlig samverkanspart. 
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I trafikstrategin beskrivs nuvarande trafiksystem, dess fördelar och brister, 
vilken tillgänglighet som samhällets utveckling kräver, hur dessa behov kan 
tillgodoses och vilka effekter tillgängligheten 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 samt hur information och dialog med trafikanterna ska 
ske.

4.2.2 Trafikplaner
En trafikplan anger hur trafiksystemet ska vara uppbyggt och vad som krävs 
för att realisera det. En trafikplan kan omfatta allt från ett enda trafikslag till 
samtliga trafikslag. En cykelplan är ett exempel på en trafikplan. I arbetet med 
trafikplaner kan Trafikverket fungera som stöd till 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 genom 
fartdämpande åtgärder i de centrala delarna av en tätort kan leda till viss för-
sämring för biltrafiken. 
Särskilda trafikplaner för respektive trafikslag ger möjlighet till ytterligare 
fördjupning. För kollektivtrafiken kan en särskild plan 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 bebyggelse-
strukturer 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.

Läs mer:

Sveriges kommuner och landsting (2007). Trafik för en attraktiv stad – utgåva 2.

Boverket (2002), Stadsplanera – istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera.
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FAKTARUTA

Klassificering av vägen enligt riksintressen
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 E4, 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 för- 
binder 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. All-
män väg hålls antingen av staten genom Trafikverket 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 bestämmel  

ser och som vid väglagens ikraftträdande hölls av stat eller kommun.
 
Enskild väg
En enskild väg är en väg som inte är allmän och där väghållare är t.ex. en en-
skild 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.
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Figur 7. Samverkan i detaljplaneringsprocessen

5 Detaljplanering
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Trafikverket i tidig 
dialog med kommunen

Vid detaljplanering är Trafikverkets ambition att ha en tidig dialog med kommu-
nen. När Trafikverket och kommunen har en tidig dialog skapas förutsättningar 
för en samsyn kring övergripande frågor som kan genomsyra den följande pla-
neringen. Trafikverkets medverkan i följande samråd kan då begränsas till att 
diskutera frågor av mer detaljerad karaktär. Se även kapitel 3 Hållbar trafik– och 
samhällsplanering.

I följande avsnitt redovisas aspekter i detaljplaneringen som Trafikverket 
önskar ha en dialog kring, eller som kommunen behöver vara medveten om vid 
handläggningen av planerna.
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5.1 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 att nå en 
hållbar utveckling av tillgängligheten?

5.1.1 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. 
Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet berör resans 
eller transportens tillgänglighet. Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och 
hälsa. I föregående kapitel beskrivs tillgänglighet som begrepp och som mål-
sättning 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 påverkan på transportbehov, trafiksäkerhet och tillgänglighet till ser-
vice, skolor m.m. Ett bostadsområde som planerats perifert och med marknära 
bebyggelse kräver en helt annan infrastruktur och genererar andra transport-
behov jämfört med en i ett tätortscentrum planerad förtätning av flerbostads-
bebyggelsen. 

Etableringar av externhandel kräver en mycket medveten utformning och loka-
lisering för att dessa inte ska bli helt bilberoende jämfört med en utbyggnad av 
handel i tätortscentrum. 

Lokaliseringsprinciper
Lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser inom en kommun har en stor 
betydelse för trafikarbetet. Vidare har lokaliseringen av parkeringsplatser i 
bostadsområden och verksamhetsområden 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. Både bostäder och arbetsplatser bör lokaliseras så att det är cykelavstånd 
antingen till målpunkter eller till en god kollektivtrafikknutpunkt. Bostäder 
behöver ha tillgänglighet till kollektivtrafik. Ett gång– och cykelvägnät bör vara 
väl integrerat i bebyggelsen. Barn skall ha möjlighet att gå eller cykla till skolan 
på ett tryggt och säkert sätt. I detaljplaneringen finns möjligheterna att styra 
planens täthet, bostädernas läge inom planen samt att sörja för att gång- och 
cykelstråken utformas på ett tryggt och säkert sätt. Platsvalet av såväl bebyg-
gelse som infrastruktur i form av vägar mm har också stor betydelse för vilka 
miljöstörningar som uppkommer.

Frågan om lokalisering får störst betydelse när en plats ska väljas för en ännu 
inte påbörjad verksamhet. Detta gäller dock även vid utbyggnad av befintliga 
anläggningar.
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Trafikverket har utrett konsekvenserna av den pågående omstruktureringen av 
handeln med förflyttning från mer centrala, bostadsnära lägen till lägen utanför 
tätorterna. Undersökningen visar tydligt och entydigt att externa och tät-
ortsnära etableringar ökar trafikarbete och utsläpp. Om det finns flera sådana 
centrum kring en ort ökar trafikarbetet ytterligare. Det beror på att utbudet 
skiljer sig åt och att människor anpassar sitt beteende efter detta, eftersom 
vissa butiker lockar mer än andra. Trafikverkets engagemang i frågorna om 
externhandelns utveckling hänger samman med sektorsrollen och arbetet med 
hållbar samhällsutveckling, tillgänglighet för alla, trafiksäkerhet och jämställd-
het i transportsystemet. Trafikverket Region Mitt vill delta i det arbete med 
handelsfrågor som är aktuellt i många kommuner, oavsett om det handlar om 
policy för lokalisering av handel, utveckling av centrumområden eller externa 
handelscentrum.

Läs mer:

Vägverket (2008): Lokalisering av extern handel - vägledning för beskrivning av effekter på trafik och miljö. 
Publ 2008:34 

Vägverket (2006): Tätortsnära externa affärsetableringar - tillgänglighet och utsläpp. Publ 2006:83 

Koppling till omgivande infrastruktur
Alla typer av bebyggelse kräver en koppling till den omgivande infrastrukturen, 
allt ifrån nya trafikplatser till mindre åtgärder i form av t.ex. anslutningar till 
befintliga gång– och cykelvägar. Gemensamt är också att systemet ska fungera 
för olika trafikantgrupper – gång- och cykeltrafikanter, kollektivtrafikrese- 
närer, 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.

Kollektivtrafik, gång och cykel
Enligt de preciseringar som tagits fram till funktionsmålet ska förutsättning-
arna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. I det transport-
effektiva samhället ska medborgarna ha god tillgänglighet till viktiga offentliga 
och kommersiella serviceinrättningar. Det gäller även personer med funktions-
nedsättning, äldre och personer utan egen bil. Tillsammans med kommunerna 
arbetar Trafikverket för att gång– och cykeltrafikens förutsättningar ska för-
bättras (läs mer under kapitel Hållbar trafik- och samhällsplanering.)

Läs mer:

Gång- och cykelvägsinventering i Vägverket Region Mitt. Arbetsmaterial som tillhandahålls av Trafikverkets 
samhällsplanerare
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Ett verktyg: restidsanalyser
Tillgänglighet beror av många olika faktorer men avstånd är en viktig del av hur 
tillgängliga till exempel serviceetableringar är från ett bostadsområde. Av- 
ståndet kan också mätas i tid och det kan användas för att jämföra resor med 
olika trafikslag. För att jämföra avstånd kan genhetskvoter användas och för att 
jämföra restid kan restidskvoter utnyttjas. I Trafik för en attraktiv stad redo-
visas ett exempel från Södertälje kommun där en tillgänglighetsanalys genom-
fördes med hjälp av genhetskvoter och restidskvoter enligt figurer nedan.

Figur 8. Inventering av målpunkter Södertälje kommun samt restidsanalys  
Södertälje kommun
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FAKTARUTA 

Checklista vid detaljplaner

Följande bör beaktas vid detaljplanering:
• Hur riksintressen beaktas.
• Attraktiv kollektivtrafik. Se till hela resan vid planering.
• Behov av gång- och cykelvägar. Krävs komplettering av gång– och cykelväg-

nätet?
• Utsläpp från vägrafik.
• Buller.
• Riskhänsyn med avseende på transporter av farligt gods
• Närhet till service och barnomsorg/skola. Var finns målpunkterna? Kan be-

hovet av biltrafik minskas genom medveten lokalisering av service/omsorg?
• Tillgänglighet för funktionshindrade. Områdets topografi och möjligheter 

att nå kollektivtrafik.
• Trafiksäkerhet. 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.

• Barns behov i trafiken. Barnkonsekvensanalys ska finnas med i planeringen. 
• Konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv. Hur påverkas grupperna 

män och kvinnor?
• Konsekvensanalys av verksamheter som genererar mycket trafik. Analys 

kan behövas för vägnätet som helhet. Verksamheter med stor omfattning 
och tung trafik. Lokalisering nära större trafikleder kan minska störningar 
kring lokalt vägnät.

5.1.2 Transportarbetets miljöpåverkan och detaljplanering
I föregående kapitel 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 mark- 
användningen 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 ar-
betsplatser är mindre känsliga. Även byggnaders utformning och läge påverkar 
störningar, främst då för buller. Genom att vända husens långsida mot trafik-
leden 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 lokali-
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seras intill trafikleder med bullernivåer över 55 dBA utan särskilda förhållan-
den eller åtgärder för att minska störningar. 

I följande avsnitt redovisas mer ingående om buller från vägtrafiken och hur 
det kan hanteras i detaljplaneringen.

5.1.3 Buller och detaljplanering 
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige och vägtrafiken 
är den enskilt största bullerkällan i landet. I storleksordningen två miljoner 
människor utsätts för bullernivåer över riktvärdena och varje år avlider ca 600 
personer av åkommor som kan härledas till bullerexponering. Sedan början 
av 1990-talet har Trafikverket satsat i stor skala på att minska bullret genom 
exempelvis fasadåtgärder och bullerskärmar. Åtgärderna är inriktade på att 
minska bullret för dem som är mest utsatta, så att de får en godtagbar ljudmiljö 
inomhus. Sedan år 1998 har omkring 25 000 personer som bor utmed det stat-
liga vägnätet fått sina bullernivåer sänkta inomhus. 

Den stora gruppen bullerutsatta finns i dag utmed kommunala gator och vägar. 
Trafikverket uppskattar att nära 200 000 personer bor i tätortsmiljöer med  
störande buller. 

Vägtrafikbuller uppkommer på flera olika vis och beror på ett antal faktorer.  
De viktigaste är antal fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och väg-
beläggning. Vid låga hastigheter dominerar ljud från motor och avgassystem, 
medan bullret från däck och vägbana tar över vid högre hastigheter. För per-
sonbilar ligger gränsen vid cirka 30–50 km/tim och för tunga fordon vid 50–70 
km/tim.

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 utomhus-
nivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör inriktningen vara att inom-
husvärdena inte överskrids. Riktvärdena finns inarbetade i Boverkets allmänna 
råd.
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Bulleråtgärder
Arbetet för att nå målet om att färre människor ska vara utsatta för buller i 
framtiden behöver bedrivas över ett fält av områden. Det fyra viktigaste insats-
områdena är: 

• planering och utveckling av samhälle och vägtransportsystem.

• fasadåtgärder.

• bullerdämpande beläggning. 

• tystare fordon och däck. 

Trafikverkets direkta åtgärder är inriktade på att förbättra situationen för de 
mest bullerutsatta. Detta sker genom att dämpa och skärma av bullret med 
fönsteråtgärder.Trafikverket arbetar också med att utveckla tystare väg- 
beläggningar och ta fram råd för att välja beläggningar. Att använda mindre 
bullrig beläggning är en av flera åtgärder som krävs för att i ett längre perspek-
tiv minska bulleremissionerna.

Trafikverket har en stödjande och pådrivande uppgift för att komma till rätta 
med de problem med vägtrafikbuller som finns utanför det statliga vägnätet. 
Trafikverket ger stöd som täcker 50 procent av kostnaderna för åtgärder mot 
vägtrafikbuller utmed kommunala gator och vägar. 

Fördjupningsdokument Miljö – Mindre buller beskriver en strategi för hur  
Trafikverket ska kunna nå samhällets krav på mindre buller från trafiken.  
Strategin bygger på åtgärdsområden med samverkande åtgärder som till- 
sammans leder mot bästa störningsminskning. Den omfattar ljuddämpande 
fasader, tystare beläggningar och bättre stöd till kommunerna samt åtgärder  
för tystare trafik och fordon. Strategin avses vara en grund för årliga och mål-
inriktade verksamhetsplaner.

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. I kapitel Bygglov redovisas utförligare om skydds-
åtgärder och krav på utformning. 

Bebyggelse som är okänslig för buller kan lämpligen planeras som avskärm-
ning för bakomliggande bebyggelse. Exempel på sådana okänsliga byggnader 
är garage, parkeringshus och vissa industrier. Alternativt kan bostadshusen 
utformas så att de vänder bullerokänsliga delar såsom kök, badrum och förråd 
mot vägen medan exempelvis vardagsrum och sovrum orienteras mot den tysta 
sidan. 

Detaljplanering skall ske med hänsyn till de skyddsfrågor som redovisats i 
underlagsmaterialet, detta gäller såväl säkerhetsaspekten (utökat byggnadsfritt 
avstånd) som miljöaspekten (utökat skyddsområde utmed vissa vägar).
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Läs mer:

Förordningen (2004:657) om omgivningsbuller, SFS 2004:675

Vägverket (2001): Bullerskyddsåtgärder – allmänna råd för Vägverket, Publ 2001:88

Boverket (2008): Buller i planeringen – planera för bostäder i områden utsatta för väg- och spårtrafik, 
Allmänna råd 2001:1.

Vägverket (2007): Fördjupningsdokument miljö – Mindre buller, Publ 2007:47 

5.1.4 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 risk-
hantering inte nödvändig och riskhanteringsprocessen stannar då vid detta 
konstaterande. Det är dock viktigt att ställningstagandet framkommer i plan-
handlingarna. 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.”

Ett konkret stöd i arbetet med riskhantering är den riskpolicy för mark- 
användning som länsstyrelserna i Västernorrland och Gävleborg gemensamt 
har tagit fram, se figur 4:4. De har beslutat att policyn ska utgöra underlag för 
länsstyrelsens arbete med fysisk planering. Riskpolicyn innebär att riskhan-
teringsprocessen beaktas i fram-tagandet 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. 

Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland utgår från samma riskpolicy 
vid beaktande av risker med transporter av farligt gods i den fysiska planering-
en. Länsstyrelsen i Dalarna arbetar med att ta fram motsvarande för sitt län.



39

Figur 9. Riskhanteringsavstånd
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SÄLLANKÖPSHANDEL

BOSTÄDER

CENTRUM

VÅRD

ÖVRIG HANDEL

KULTUR

SKOLA

HOTELL OCH KONFERENS

INGSAVSTÅND 150 M
Zon A Zon B Zon C

5.2 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 innebörden 
av att vara väghållare samt vad vägrätt och vägområde innebär. 

Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg. Med väghållare av-
ses den som har ansvar för att vägen underhålls, hålls i stånd och är farbar. I 
länsstyrelsernas kungörelse om vägar framgår vilka vägar som Trafikverket 
eller kommunen är väghållare för. Enligt väglagen är Trafikverket väghållare 
för statliga allmänna vägar, väghållningsmyndighet är Trafikverkets regionala 
förvaltning. 

De uppgifter och befogenheter enligt bland annat väglagen som innefattar 
myndighetsutövning har tilldelats väghållningsmyndigheten och inte väghålla-
ren. 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 upp-
står 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. 
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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 förut-
sättningar. 

I korthet innebär reglerna följande:

• 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 väg-
lagen och plan- och bygglagen, se 23 § väglagen.

5.2.1 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 bruk-
ande. Det innebär att det till vägområdet inte bara hör vägbana utan också di-
ken, slänter, bullerskydd, dagvattenmagasin med mera som har direkt koppling 
till vägen. Väghållaren kan också, främst vid vägar i skogsmark, få vägrätt för en 
upp till 2 meter bred markremsa utanför diken och slänter. Sådana remsor och 
zoner ska motiveras särskilt i arbetsplanen. Se figur 10 för en skiss över vägom-
rådes 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 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). 

5.2.2 Avtal mellan kommun och Trafikverket vid detaljplanering
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 Trafikverket för att klarlägga ansvarsfördelningen.  
Kommunen kan sedan i sin tur teckna ett avtal med en eventuell exploatör.
Avtal för skötsel av sidoområden i tätort. Rondeller och utsmyckning.



41

5.2.3 Avtal mellan kommun och Trafikverket för tätortsgenomfarter
Som regel medverkar kommunerna vid utformningen av tätortsgenomfarter. 
Synpunkter brukar framföras om en viss anpassning och standard, t ex vad  
gäller sidoområdenas utformning och skötsel. Det finns ibland också önskemål 
om viss gestaltning,  som skulle ge vägen ett stadsmässigt och mer represen-
tativt uttryck. Konstnärlig utformning av rondeller är ett exempel på sådana 
önskemål från kommuner.

Ofta kan det vara en god lösning att kommunen tar hand om skötseln av denna 
typ av grönytor och att åtgärderna regleras i ett avtal mellan kommunen och 
Trafikverket. 

5.2.4 Tillstånd och avtal för att ansluta en väg till en allmän väg inom detalj-
planelagt område 
I detaljplaner prövas läget för anslutningar till allmän väg. För att säkerställa 
att vägens brukande, drift eller bestånd krävs tillstånd från Trafikverket enligt 
43§ Väglagen för att få utföra anslutningen. 

Utöver tillstånd kan det i vissa fall krävas att avtal tecknas med Trafikverket för 
att få tillgång till själva vägområdet för att utföra åtgärden. Avtalet reglerar då 
kostnader och ansvar.

Vidare krävs tillstånd från länsstyrelsen jämlikt 45–47 §§ väglagen för att vid-
taga åtgärder som kan påverka intill ett vägområde.

VÄGANORDNING
(exempelvis belysning)

VÄGBANA

VÄGOMRÅDE

VÄGRÄTT (gäller även marken under vägen)

KANT-
REMSA 

Högst
2 m

KANT-
REMSA 

Högst
2 m

Figur 10. Avgränsning vägområde och vägrätt
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Läs mer:

Hållbart resande (2008). Södertälje kommun

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

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

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

Sveriges kommuner och landsting m.fl. (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 och? – Väghållare för allmän väg inom kommunalt 
väghållningsområde. PM 2004-12-10.

Vägverket (2006). Vägverkets myndighetsutövning. Stöd för kommuners och länsstyrelsers fysiska sam-
hällsplanering. Publikation 2006:27.

Vägverket (2007). Vägen och markägaren. Broschyr.
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6 Handläggning av bygglov 
Vid handläggning av bygglov har kommunen och Trafikverket olika roller och  
ansvar. Kommunen har ansvaret för den fysiska planeringen. Trafikverket är 
remissinstans som väghållare (och infrastrukturförvaltare för statlig järnväg) 
och ansvarig myndighet för transportinfrastrukturen. Trafikverket lämnar också 
tillstånd enligt väglagen. 

I detta kapitel beskrivs när det är aktuellt att kontakta Trafikverket vid hand-
läggning av bygglov och vad kommunen själv kan bidra med som underlag till 
remisskrivelsen. Texten beskriver också vad som bör beaktas vid handläggning  
av olika typer av byggnader.

6.1 När kontaktas Trafikverket vid bygglovansökan?
Vid handläggning av en bygglovsansökan är det inte alltid nödvändigt att  
kontakta Trafikverket som remissinstans. Bygglovet berör kanske inte direkt 
det statliga vägnätet och medför i övrigt inte konsekvenser för frågor där 
Trafikverket som myndighet har ett ansvar för transportsektorn som helhet.

Trafikverket bör kontaktas för synpunkter på ansökan när det handlar om:
• ny eller ändrad utfart till allmän väg där Trafikverket är väghållare
• uppförande av byggnad inom tillståndspliktig zon enligt 47 § väglagen. (se 

kapitel 2 för tillståndspliktiga zoner utmed det allmänna vägnätet)
• att riktvärden för buller överskrids
• reklamanordning som riktar sig till trafikanter på det allmänna vägnätet där 

Trafikverket är väghållare
• uppförande av vindkraft, master eller torn nära allmän väg där Trafikverket 

är väghållare
• exploatering som kan förväntas alstra större mängd trafik
• samt när det i övrigt kan medföra konsekvenser för det allmänna vägnätet 

där Trafikverket är väghållare.

Det är viktigt att allmänheten informeras om att byggnad eller annan anlägg-
ning, som ligger utanför detaljplan eller inte kräver bygglov, inte får uppföras 
inom tillståndspliktig zon utan tillstånd från länsstyrelsen (enligt § 47 väg-
lagen).

6.1.1 Checklista för bygglovprövning
Trafikverket Region Mitt (tidigare Vägverket) har tagit fram en lathund med 
tillhörande checklista vid prövning av bygglov i närhet av väg. Checklistan är 
till för kommunens bygglovhandläggare och syftar till att underlätta hante-
ringen av bygglov för både kommunen och Trafikverket.  Checklistan behand-
lar bland annat det byggnadsfria avståndet, skyltad hastighet, anslutning till 
allmän väg, siktsträckor samt motiv till eventuella avsteg från regler och rikt-
värden. Checklistan med tillhörande lathund kan fås från Trafikverket Region 
Mitts samhällsplanerare.
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6.2 Generella hänsynstaganden i handläggning av bygglov 
I följande avsnitt redovisas aspekter som behöver beaktas när bygglov söks i 
anslutning till allmän väg. 

6.2.1 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 nya bostäder planeras bör Boverkets riktvärden i de allmänna råden följas. 
För mer information, se www.boverket.se 

Det är viktigt att arbeta förebyggande, att tänka till före bygglov ges, så att 
bullerplank eller bullerskyddande fönster inte behövs efter att kommunen 
planerat för nya bostäder eller verksamheter. Det är viktigt att Trafikverket 
i egenskap av väghållare inte blir skyldig att åtgärda i efterhand, när det är 
färdigbyggt eller efter några få år p.g.a ökad trafik, särskilt om ökningen härrör 
från kommunal exploatering.

När bullerdämpande åtgärder vid sidan om vägen blir nödvändiga är olika typer 
av avskärmning (vallar och skärmar) och fasadåtgärder (ljuddämpande fönster, 
konstruktion av fasad mm) möjliga lösningar.

Utformning av dessa måste ske med hänsyn till trafiksäkerhet, landskapsbild 
och värdefulla natur- och 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 för-
sämras. Generellt krävs bygglov för murar och plank, medan marklov krävs för 
bullervall inom detaljplan.

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 trafik-
säkerheten. Om anläggningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska 
anmälan för samråd göras hos länsstyrelsen i enlighet med 12 kap. 6 § miljö-
balken.

Skötsel av bullerskyddsåtgärder bör regleras i avtal.
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I Trafikverkets dokument Vägars och gators utformning (VGU), publikation 
2004:80, finns funktionskrav för bullerskydd angivna. VGU skall vara ett doku-
ment som används vid projektering av nybyggnads– och förbättringsåtgärder 
och ska förmedla senast känd kunskap så att

• vägar och gator får en god utformning,

• dokumentet stödjer beställare och utförare i val av olika lösningar, 

• enhetlighet uppnås i utformningen så att trafikanterna känner igen trafik-
lösningarna och säkerhetskraven tillgodoses, 

• projekteringsarbetet underlättas och därmed effektiviseras och 

• dokumentet kan användas för produktbeskrivning vid upphandlingar av 
såväl konsultupphandlingar som upphandlingar av totalentreprenader. 

Läs mer:

Vägverket (2004): Vägars och gators utformning, Publikation 2004:80

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 dämp-
ningen.
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.
Det är ofta svårt att med en skärm minska bullret på en byggnads övervåning.
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6.2.2 Säkerhetszon och trafiksäkerhet
I samband med handläggning av bygglov aktualiseras ofta frågan om avståndet 
till väg. Bygglovpliktiga objekt kräver inte tillstånd från länsstyrelsen utanför 
vägområdet, utan minsta avstånd till väg bedöms vid prövningen av bygg-
lovet. Säkerhetszonen intill en väg  måste 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 säker-
hetszonen om inte ett räcke eller motsvarande skyddar mot påkörning.

FAKTARUTA:

Exempel på oeftergivliga föremål är

• stolpar som inte är eftergivliga enligt standarden SS-EN 12 767 (vägmärkes-
stolpar med diameter 63 mm och maximal 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.

 
Säkerhetszonen bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet. 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 11:1 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 11:2. 

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.
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6.2.3 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. Trafikverket är väghållningsmyndighet för 
statliga vägar och kommunen är väghållare för kommunala vägar och gator. För 
enskilda vägar är ofta en vägsamfällighetsförening väghållare. 

Enligt 39 § väglagen får en enskild körväg inte anslutas till en allmän väg utan 
väghållningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en 
enskild körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Detta gäller även sådana 

SÄKERHETSZON

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

3 m

< 3 m

1:3

L/2 L/2

1:4

1:6

Säkerhetszon när vägen går på bank

SÄKERHETSZON

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

SÄKERHETSZON
enligt tabell

3 m

< 3 m

1:3

L/2 L/2

1:4

1:6

Säkerhetszon när vägen går i skärning

Figur 11. Säkerhetszoner enligt VGU

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING  
(km/h)

SÄKERHETSZON
(meter)

50 3
70 7
90 9
110 11

Tabell 1: Krav på säkerhetszon vid olika hastighetsbegränsningar
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utfarter från fastigheter och sådana bryggor som kan användas för körtrafik.

Utöver tillstånd kan det i vissa fall krävas att avtal tecknas med Trafikverket för 
att få tillgång till själva vägområdet för att utföra åtgärden.  Avtalet reglerar då 
kostnader och ansvar.

I många fall är Trafikverket väghållare och därmed också remissinstans. I 
hantering av ärende som rör anslutning till allmän väg ska väghållningsmyndig-
heten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäker-
heten och framkomligheten på den allmänna vägen. I samband med tillstånd 
kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om väganslutningens läge 
och utförande i övrigt. 

I samband med detaljplan eller områdesbestämmelser görs endast en prövning 
av läget för anslutningen. För att få ansluta en i detaljplan redovisad enskild 
väg eller kommunal gata krävs tillstånd från väghållningsmyndigheten enligt 
43 § Väglagen. Tillstånd krävs för att  vidta andra åtgärder inom vägområdet 
som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens 
bestånd, drift eller brukande. Att gräva inom vägområdet för att anlägga ny 
anslutning är en sådan åtgärd som kräver väghållningsmyndighetens tillstånd. 
I samband med tillstånd får väghållningsmyndigheten meddela de föreskrifter 
som behövs. 

Väghållningsmyndighetens beslut enligt 39 § väglagen kan överklagas hos läns-
styrelsen enligt 73 § väglagen. 

FAKTARUTA

Trafikverket eftersträvar att antalet anslutningar till allmänna vägar begränsas. 
Enskilda fastigheter bör om möjligt dela på samma utfart. Befintliga anslut-
ningar i gott skick ska användas i första hand. 

Vid prövning av ny anslutning kontrolleras att:

• Backning, vändning och parkering av både egna och besökande fordon sker 
inom egen tomtplats. Backning ut på väg direkt från garage/carport är ur 
trafiksäkerhetssynpunkt ytterst olämpligt.

• Anslutningen utformas med vilplan mot den allmänna vägen. 

• Siktsträckor uppfyller kraven i VGU (Publ. 2004:80 ), se tabell. För att 
underlätta bedömningen bör läget för den önskade anslutningen markeras 
med käppar, se tabell 2.

Möjligheterna att få tillstånd för anslutning till en allmän väg beror på flera 
faktorer. Generellt gäller att ju större betydelse den allmänna vägen har i 
transportsystemet, desto svårare är det att få tillstånd. Utöver detta är trafik-
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mängderna på den allmänna vägen tillsammans med den gällande hastighets-
begränsningen 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. Generellt vill Trafikverket 
hålla nere antalet anslutningar till allmän väg och ser därför att redan befintliga 
anslutningar används eller att samordning sker.

6.2.4 Krav på utformning
Om tillstånd ges för anslutning ska denna som regel utformas enligt anvisning-
ar i Vägar och gators utformning (VGU). Den geometriska utformningen preci-
seras 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 12. Vid mindre utfarter med 
liten trafik, t.ex. tomtutfarter bör en något lägre siktstandard kunna accepteras. 
Siktsträckorna längs vägen är desamma, men kan mätas från en punkt närmare 
vägen (3 meter i stället för 5). För att uppnå god trafiksäkerhetsstandard vid 
väjningsplikt behövs enligt VGU siktsträckor enligt tabell 2.

Tabell 2. Krav på siktsträckor vid anslutning till allmän väg

Figur 12. Krav på fri sikt vid anslutning till allmän väg

SEKUNDÄRVÄG

PRIMÄRVÄG

Siktsträcka

Siktsträcka

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

3–
5 m

 

HASTIGHETSBEGRÄNSNING  
(km/h)

SIKTSTRÄCKA
(meter)

50 110
70 170
90 240
110 320
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Läs mer:

Vägverket (2004): Vägar och gators utformning, publikation 2004:80

 
 
6.2.5 Övriga anordningar intill väg

Ledningar inom vägområdet
Det är ofta samhällsekonomiskt lönsamt att utnyttja marken i vägområdet till 
att förlägga ledningar. Detta måste naturligtvis i så fall ske under sådana former 
att drift och underhåll av vägen inte fördyras, att skador på vägkonstruktionen
inte uppstår eller att fara eller hinder för trafiken inte vållas på grund av 
ledningen eller dess kringutrustning eller vid tillsyn eller underhåll av dessa. 
Enligt väglagen måste ledningsägaren söka tillstånd hos väghållningsmyndig-
heten innan man drar fram ny ledning eller utför arbete på befintlig ledning i 
vägområdet. 

Ledningar inom vägområdet  
Nyanläggning av luftledningar i stolplinjer nära vägen tillåts inte heller av tra-
fiksäkerhetsskäl. Utbyte av stolpar tillåts i begränsad omfattning, men på sikt 
bör sådana ledningar istället förläggas i marken eller flyttas så långt från vägen 
att påkörningsrisk inte föreligger.

Golfbana intill allmän väg
Golfbanor kan innebära trafiksäkerhetsrisker om de lokaliseras intill allmän 
väg. Golfbanor anläggs ibland intill samhällen varvid biltrafiken ökar på det 
mindre vägnätet, vilket ökar olycksrisken. Särskild uppmärksamhet på risker 
bör iakttas då gång- och cykelvägar finns i direkt anslutning till en golfbana. 

FAKTARUTA:

Trafikverket ställer vissa krav på lokalisering och skyddsåtgärder:

• Slagriktningen skall vara minst 30° från väg.

• Skyddsavstånd bör finnas så att ingen del av golfbanan hamnar inom det 
byggnadsfria avståndet (mellan 12–50 m från vägområdet).

• Lokalisering på båda sidor av allmän väg bör undvikas då detta kräver gång-
passage över vägen. Krav på att golfbanan anlägger tillräckligt med  
parkeringsplatser, så att biluppställning på den allmänna vägen inte före-
kommer.

Läs mer:

Vägverket (2000): Ledningsarbeten inom väg- och gatuområde, Publ 2000:84.

Vägverket (2007): Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg, Publikation 2007:133. 
Publikationen ersätter tidigare rapport med samma titel från 2003 och finns att hämta på Trafikverkets 
hemsida www.trafikverket.se.
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6.3 Objektspecifika anvisningar
Trafikverket har tagit fram råd och rekommendationer vid uppförande av  
skyltar, master och vindkraftverk.

6.3.1 Skyltar
Inom detaljplanelagt område krävs idag bygglov för att väsentligt ändra eller 
sätta upp en skylt. Nya regler kommer dock om detta i den nya plan och byggla-
gen som träder i kraft 2011-05-02.

Vägverket tog under 2009 fram en riktlinje för skyltar ”Reklam intill väg, 
2009:157”, se länk http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/
Reklam-intill-allman-vag/

Skyltar kan indelas i två huvudgrupper: vägmärken (som finns angivna i väg-
märkesförordningen) 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 an-
ordningar, som exempelvis reklamskyltar.

Vägområdet används också för drift och underhåll av vägen. Av det skälet till- 
låter inte Trafikverket 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 läns-
styrelsen. 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 re-
klam inom ett 50 meter brett område utanför vägområdet enligt 46 § Väglagen 
(vissa undantag finns dock). Utanför 50 meter från vägområdet krävs tillstånd 
av kommunen eller Länsstyrelsen enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 

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 13.

När Trafikverket bedömer lämpligheten av reklam intill väg är det två aspekter 
som är av intresse; dels platsen och dels reklamens utformning. I komplice-
rade trafikmiljöer som kräver särskild uppmärksamhet bör inte reklam tillåtas. 
Reklam får heller inte sitta så att den skymmer sikten eller kan blända trafikan-
terna. Det är vidare inte lämpligt om reklamen stör vägens visuella ledning. 

När det gäller utformningen av reklam intill väg är det viktigt att den har korta, 
enkla och tydliga budskap som kan uppfattas snabbt. Det ska vara så kort text 
som möjligt, telefonnummer och webb-adresser bör inte förekomma. Rörliga 
eller växlande reklambudskap ställer större krav på trafikantens uppmärksam-
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het. Det är därför viktigt att ställa krav på hur ofta bilder får växla och hur 
länge det måste vara släckt mellan olika bilder vid bildväxling.

Målsättning för skyltning:
• Skyltning ska ge trafikanterna bra och relevant information.
• Reklam ska placeras och utformas på ett från trafiksäkerhetssynpunkt  

acceptabelt sätt.
• Antal reklamskyltar och andra reklamanordningar ska minimeras.

Rekommendationer för skyltning:
• Skyltar ska placeras så att de inte utgör en påkörningsrisk eller skymmer 

sikten för trafikanterna.
• Skyltar ska placeras så att de inte stör bevarandevärda utblickar och vyer 

eller verkar förfulande i natur– och kulturlandskapet.
• I samråd med väghållaren kan kommunerna utarbeta riktlinjer för skylt-

ning utanför planlagt område.
• Regler kan införas i detaljplaner om storlek, placering och utformning av 

skyltar på fristående pelare.

Beträffande reklamskyltar och andra reklamanordningar rekommende-
ras vidare att:

• de normalt placeras på byggnadsfasad och anpassas till denna samt att  
budskapet på skylten har en tydlig koppling till i byggnaden pågående  
verksamhet.

• de utformas på ett stilrent sätt med enkel och tydligt läsbar information.
• glasfronter eller annat material som kan förorsaka bländning undviks.
• bildväxlande skyltar och skyltar med rullande text inte tillåts.
• flaggor och flaggspel anpassas till omgivningen samt lokaliseras och  

utformas på sådant sätt att de inte medför fara för trafikanterna.

DETALJPLANELAGT OMRÅDE

Detaljplanegräns

Vägområde

Vägområde

50 m

6 § LGS

6 § LGS
46 § väglagen

43 § väglagen

plan- och
bygglagen

Figur 13. Olika lagars tillämpning gällande skyltning
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6.3.2 Master
Master ska i normalfallet inte uppföras inom område som behövs för väg- 
ändamål. Masten bör inte heller placeras på mark som kan behövas för om-  
eller tillbyggnad av väg, exempelvis ombyggd trafikplats och pendelparkering.

Ur landskapsbildssynpunkt och ur trafikantperspektiv bör mastens placering i 
möjligaste mån anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Gestaltnings-
program eller rekommendationer för hur vägens närområde ska bevaras och 
utvecklas har under senare år tagits fram för ett flertal vägar. I ett sådant pro-
gram kan det finnas utpekat särskilda områden i landskapet där det är viktigt 
att utblickar bevaras. Intentionerna i gestaltningsprogram eller liknande bör 
följas vid bedömningen av mobilmaster.

FAKTARUTA:

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 fallriktning-
en samtidigt inte är vinkelrät mot vägen.

Masten bör vara diskret utformad för att inte ta trafikanternas uppmärksamhet 
i anspråk. Reklamskyltar på mast eller teknikbod ska inte förekomma.

Trafikverket ser gärna att samordning sker mellan aktörerna för att minska 
antalet mobilmaster i landskapet.

För en fullständig redovisning av Trafikverkets rekommendationer om mobil-
master intill vägar, hänvisas läsaren till Vägverkets publikation 2001:110,  
Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar.

6.3.3 Vindkraftverk

Trafikverket har tagit fram en handbok som behandlar kopplingen mellan 
vägtransportsystemet och vindkraftsparker, se Publikation nr 2010:033, ”Trans-
porter till vinkraftsparker – en handbok”.

Kommunala översiktsplaner 
För att påskynda en integrering av vindbruk i de kommunala översiktsplanerna 
har Boverket erbjudit statligt planeringsstöd. I översiktsplanerna redovisas 
vilka geografiska områden som kommunen identifierat och fastlagt som lämpli-
ga alternativt olämpliga för vindbruk. I planerna omsätter kommunerna i fysisk 
planering de nationella planeringsmålen för vindkraft och kommunens egna 
mål och ambitioner. Till översiktsplanerna ska oftast också miljökonsekvens-
beskrivningar göras. Dessa utgör ett viktigt underlag för den tillståndsprövning 
som görs vid länsstyrelserna av exploatörernas ansökan enligt miljöbalken eller 
av exploatörernas ansökan till kommunerna enligt plan– och bygglagen (PBL).
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Transportnätens förutsättningar – prioriterat utvecklingsområde
Boverket bedömer att transportnäten endast i undantagsfall har uppmärk- 
sammats i den kommunala översiktsplaneringen. Planeringsmetodiken  
behöver här utvecklas i en bred samverkan mellan flera parter. 

Checklista
I samråden mellan kommunerna och Trafikverket är det bland annat ange- 
läget att belysa följande frågor när vindbruk integreras i översiktsplanerna  
(och detaljplanerna):

Intressekonflikter mellan vindkraftsetableringar och utpekade riksintressen.
Intressekonflikter mellan områden som föreslås som lämpade för vindkrafts-
etableringar och av Trafikverket utpekade riksintressen för vägtrafik, bantrafik, 
luftfart och sjöfart.
Kommentar: Etablering av vindkraftverk i och i närheten av dessa riksintressen
kan ge upphov till konflikter vid avvägning av samhällets hushållning
av mark.

Reservationer för framtida väg- och järnvägskorridorer.
Av Trafikverket beslutade väg- och järnvägskorridorer som har reserverats
för framtida nya statliga vägar och järnvägar m.m.
Kommentar: Etablering av vindkraftverk i och i närheten av dessa korridorer
kan ge upphov till konflikter om markanvändningen. Beslut om dessa
korridorer är dock oftast väl förankrade hos kommunerna.
 
Vindkraftetableringars påverkan på vägars och järnvägars framtida
utvecklingsbehov.
Hur vindkraftetableringar i vägars och järnvägars närhet påverkar framtida
utvecklingsbehov och vägarnas och järnvägens nyttjande på lång sikt. Det
bör exempelvis beaktas om skyddsavstånden i framtiden kan minskas om
vägarna eller järnvägarna behöver byggas ut med fler körfält och spår.

Identifiering av färdvägar för dispenstransporter samt åtgärder.
En preliminär identifiering av möjliga och lämpliga färdvägar för dispens- 
transporter och vilka större framkomlighetsförbättrande åtgärder som
behöver göras för att bedömda transporter ska komma fram till vindkrafts-
området.
Identifiering av lämpliga färdvägar bör även ta i beaktande påverkan
på övrig trafik m.m.

Identifiering av färdvägar för andra transporter som påverkar vägarnas livs-
längd.
En preliminär identifiering av troliga färdvägar för omfattande andra tran- 
sporter som påtagligt kan påverkar vägarnas livslängd (till exempel grus- och
betongtransporter) och en bedömning av nödvändiga åtgärder.
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Särskild hänsyn till natur-och kulturmiljövärden kring identifierade
färdvägar.
Vägar och områden som utpekats av Trafikverket och som berörs av identi- 
fierade färdvägar. Det kan handla om kulturvägar, kulturbroar, alléer och
vägträd samt artrika vägkanter.
Underlag för dessa natur- och kulturmiljövärden finns på Trafikverkets
regioner och kan variera i omfattning och aktualitet. Hos exempelvis Läns- 
styrelsen och Trafikverket finns underlag som berör ytterligare kulturmiljövär
den(väghållningsstenar, olika fornminnen i vägens sidoområde etc.) och övriga 
naturmiljövärden (naturminnesmärkta träd, förekomster av hotade och röd-
listade djur och växter i sidoområdet).
Dessa vägar kan vanligtvis inte byggas om för att klara skrymmande och
tunga vindkraftstransporter utan att vägen eller bron ändrar sin ursprungliga
karaktär. I vissa fall kan dispenser krävas för biotopskydd och artskydd
i enlighet med miljöbalken (MB).

Tillstånd för att få etablera vindkraftverk
En mängd aktörer är delaktiga när det gäller tillståndsgivning och tillhörande 
samhällsplanering som ingår i prövningen. Samlad information om tillstånds-
frågor för vindkraftsparker (och enskilda vindkraftverk) ges på webbplatsen 
Vindlov https://www.vindlov.se/. 

Skyddsavstånd till väg
Enligt plan- och bygglagen ska byggnader och andra anläggningar placeras och 
utformas så att de inte inverkar menligt på trafiksäkerheten.
Enligt tidigare Vägverkets riktlinjer ska avståndet mellan vindkraftverk och all-
män väg vara minst lika stort som vindkraftsverkets totalhöjd.  Enligt nya forsk-
ningsrön från Elforsk har det dock visat sig att iskast kan ske upp till 350 m från 
ett vindkraftverk. Studier av inträffande incidenter pågår för närvarande. Dessa 
kan resultera i riktlinjer som visar på ett längre skyddsavstånd från allmän väg. 
Vindkraftsverken bör därför placeras på ett avstånd med god marginal från den 
allmänna vägen.

Tillståndsmyndigheternas samråd och remisser i tillståndsärenden
Länsstyrelserna och kommunerna ska samråda med Trafikverket vid bered-
ningen av tillståndsärenden för vindkraft om Trafikverket, enligt miljöbalken 
eller plan och bygglagen, bedöms ha väsentliga intressen att bevaka.

Enligt lagstiftningen tillmäts den kommunala planeringen (översikts- och  
detaljplanerna) avgörande betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraft 
enligt miljöbalken.
Det är därför av speciell vikt att transportfrågor beaktas i kommunernas
planarbete och i de miljökonsekvensbeskrivningar som där görs.

Vid tillståndsmyndigheternas samråd med Trafikverket är samma frågor av vikt 
att bevaka som de som beskrivs i avsnittet om samspelet mellan Trafikverket 
och kommunerna om kommunala planer, se avsnitt 4.2.
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Exploatörens ansökan om tillstånd enligt miljöbalken
Enligt Trafikverket är det väsentligt att miljöprövningen beaktar förutsättning-
arna och villkoren för transportinfrastrukturen, vindkraftstransporterna och 
berörd övrig trafik. Tillgänglig information i exploatörernas och Trafikverkets 
plansamspel (se nästa avsnitt) som är av väsentlig betydelse för miljöfrågor bör 
därför redovisas i exploatörens miljökonsekvensbeskrivningar.

6.4 Remissunderlag och avtal vid bygglov
När kommunen kontaktar Trafikverket i samband med handläggning av 
bygglov behövs ett bra remissunderlag. Ibland kan det också krävas att ett avtal 
tecknas mellan kommunen och Trafikverket 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 5 Detaljplanering redovisas hur Trafikverket 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 Trafikverket behöver följande uppgifter från sökande/ 
kommunen:

• Fastighetsbeteckning. 
• Kontaktuppgifter om den sökande.
• Handläggande tjänsteman på kommunen, direkttelefon och eventuell tele-

fontid.
• Vad ansökan gäller (bostadshus, garage, carport, plank, skylt etc.)
• Karta som orienterar om läget i översiktlig skala.
• Situationsplan, där läget på det som ansökan avser 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 ut-
formning av dike och slänt.

• Vägnummer på den allmänna vägen.
• Skyltad hastighet på den allmänna vägen vid anslutningen till fastigheten.
• Uppmätta siktsträckor
• Foton som visar området. Den föreslagna byggplatsen markeras i terrängen 

på lämpligt sätt. Även läget för önskad ny anslutning mot allmän väg mar-
keras.

• Om sökanden vill bygga inom tillståndspliktig zon ska skälet till detta anges. 
• Om befintlig anslutning ska användas eller om den sökande vill ha en ny 

anslutning till allmän väg.
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6.5 Icke bygglovpliktiga byggnader/åtgärder intill väg
Uppförande av byggnader, reklamskyltar samt  åtgärder intill vägar som inte är 
bygglovpliktiga kräver tillstånd från Länsstyrelsen, se 45-47 §§ Väglagen. Till-
stånd krävs för att säkerställa att trafiksäkerheten samt  vägens bestånd, drift 
eller brukande inte påverkas negativt.

Läs mer:

Boverket (2004). Boken om lov, tillsyn och kontroll. Allmänna råd 2004:2.

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

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

Vägverket, Länsstyrelsen i Skåne län (2004). Vägars närområde - en planeringsinriktning för markanvänd-
ning. 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 buller- eller riskskydd i samband med nyexploatering längs 
allmän väg. PM 2008-02-13.

Boverket (2009): Vindkrafthandboken, planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära  
vattenområden. Publikationen finns att ladda ner som pdf på www.boverket.se.

Vägverket, Tillgänglighet till vindkraftsparker. Handbok under framtagande.
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7 Övriga ärenden och frågor
I det här kapitlet beskrivs ärenden som kommunen kan handlägga men som i de 
flesta fall utgår från annan lagstiftning än PBL och där Trafikverket 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 väg-
området eller frågor och synpunkter kring det statliga vägnätet.

7.1 Skyddade områden
7.1.1 Naturreservat 
Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna 
har den möjligheten. Trafikverket bereds möjlighet att lämna synpunkter inför 
bildandet av naturreservatet. Synpunkter från Trafikverket 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 sträck-
ning 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. Trafikverket kan ha synpunkter på anslutningen från allmän väg 
till parkeringsplatsen. 

• Hur skyltning om naturreservatet från allmän väg ska vara.

• Eventuell bullerproblematik. 

Läsaren hänvisas till länsstyrelsens webbplats för mer information om natur-
reservatsbildning.

7.1.2 Alléer och vägträd
Alléer och stora träd är viktiga i landskapet och utgör en del av vägarnas  
kulturhistoria. Stora säregna träd har alltid varit viktiga landmärken som pekat 
ut rastplatser och mötesplatser längs vägarna. Trädbestånden längs våra vägar 
har omistliga värden för vår kulturhistoria, naturmiljö och trafikanternas rese-
upplevelse. Det är en stor utmaning att bevara och utveckla dessa värden. 

Alléerna utgör biotopskyddsområde och regleras av miljöbalkens 7 kap 11§ 
samt förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 5§. Det är läns-
styrelsen som medger dispens för åtgärder inom biotopskyddsområden. Alléer 
utmed allmänna vägar utgör en väganordning som väghållaren bestämmer över 
med stöd av vägrätten. Detta innebär att Trafikverket dels förfogar över allé- 
träden dels har ett ansvar för skötseln av dessa. Det kan emellertid finnas  
undantagsfall där allén av någon anledning kan sägas tillhöra fastighetsägaren.
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Träd som är större än 1 dm i diameter räknas som oeftergivliga och ska normalt 
inte finnas inom vägens säkerhetszon ur trafiksäkerhetssynpunkt. Storleken på 
säkerhetszon framgår av VGU, se även avsnitt 6.2.2.

7.1.3 Artrika vägkanter
I och med att jord– och skogsbruket har utvecklats mot storskaliga och ekono-
miskt rationella driftformer har många växter som var vanliga i det äldre od-
lings– och skogslandskapet minskat påtagligt. Vägkanterna har blivit den mark 
i landskapet som fortfarande behållit förutsättningarna för en örtrik flora som 
gynnas av magra förhållanden och slåtter. Därmed har Trafikverket och andra 
väghållare en möjlighet att bidra till den biologiska mångfalden. För att göra 
det har Trafikverket pekat ut sk. artrika vägkanter. De artrika vägkanterna är 
ofta en del av de vidsträckta slåtter– och betesmarker som förr karaktäriserade 
det öppna kulturlandskapet.

Vägkantens betydelse har över tiden förändrats och är idag värdefull som:

• ersättningsmark för många missgynnade växt– och därmed även djurarter.

• spridningskorridorer för många växt– och djurarter.

• en viktig del i vår historia.

• stora estetiska värden.

Trafikverkets program för skötsel av vägkanter inleddes 1994. Syftet med pro-
grammet är att utveckla artrikedomen och bevara den biologiska mångfalden 
längs vägkanterna. Inventeringen av vägkanterna påbörjades 1995 och har  
genomförts länsvis. Syftet med inventeringen är att definiera olika vägkants-
typer och lista de arter som växer och lever där. Målet är att anpassa skötseln 
så olika arter får möjlighet att fortleva och spridas. Idag är samtliga län inven-
terade med något enstaka undantag. 

Läs mer

Vägverket (1994): Program för skötsel av vägkanter, Publ 1994:106.

Vägverket (1996): Artrikare vägkanter – en idéskrift, Publ 1996:074.

Vägverket (1999): Artrika vägkanter – inventering växtsäsongen 1999, RAP 1999:0385.

Vägverket (2004): Uppföljning av arbetet med artrika vägkanter.

7.1.4 Kulturbroar
Trafikverket förvaltar ett stort antal broar som utgör allmän väg över vatten-
drag. Till följd av ökade krav på belastning och säkerhet genomgår våra broar 
fortlöpande förändringar. De ersätts eller byggs om i ganska snabb takt.  
Broarna åtnjuter inget automatiskt skydd, trots ålder och historisk förankring, 
allra minst värdesätts broarna från 1900-talet och framåt. Olika förstärknings- 
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och ombyggnadsåtgärder kan innebära att vi i framtiden knappast kommer att 
ha kvar några av de broar som på tidigt 1900-tal ersatte äldre sten– och träbro-
ar. Främst gäller detta balk- och valvbroar av betong samt stålbroar med nitar 
och fackverk. Utan en bra kunskap om en bros sällsynthet och ursprunglighet 
kan en åtgärd innebära att oersättliga värden förloras. Med god kunskap om 
detta blir beslutsunderlaget mer komplett och allsidigt och konsekvenserna av 
en broåtgärd kan förutses.

Inventering och klassning
Nationell plan för bevarandevärda broar omfattar 121 broar som alla bedömts 
som bevarandevärda ur ett nationellt kulturhistoriskt perspektiv. Förhopp-
ningen är att planen bidrar till att arkitektoniska och kulturhistoriska värden 
i vägmiljön bevaras, samtidigt som de förväntade funktionella egenskaperna 
hos anläggningarna kan upprätthållas på ett effektivt sätt. Planen är ett viktigt 
inslag i Trafikverkets arbete att utveckla samverkan mellan teknik, vägarkitek-
tur och kulturmiljövård.

Trafikverket Region Mitt har upprättat en bevarandeplan för kulturhistoriskt 
intressanta broar. Arbetet pågick under 2006-2007 och baserar sig på samma 
urvalskriterier och avgränsningar som låg till grund för den riksomfattande 
broinventeringen . För att bedöma broarnas bevarandevärden har en detal-
jerad lista med tolv kriterier använts. Kriterierna kan delas in i två huvud- 
grupper med traditionellt mätbara värden och mjukvärden. I uppdraget ingår 
även att föreslå en inbördes rangordning av broarna inför ett beslut om be-
varande. Kriterierna har därför poängsatts i skalor som växlar mellan 0-3 och 
0-10. Angelägenhetsgraden av att bevara en bro kan enkelt avläsas i kriteriernas 
sammanlagda poängsumma. Ju högre summan är, desto större kan brons be-
varandevärde anses vara. Samtliga broar som uppmärksammats i den nationella 
eller regionala inventeringen är i stort behov av individuella underhållsplaner.

För att få tillgång till bevarandeplanen för kulturbroar, kontakta samhällsplane-
raren på Trafikverket Region Mitt.

Läs mer

Vägverket Region Mitt (2008) Regional bevarande plan, kulturhistoriskt värdefulla broar. 

Vägverket (2005) Nationell plan för bevarandevärda broar, publ 2005:151

Vägverket (2004): Vägen i kulturlandskapet, publ 2004:99

7.1.5 Kulturvägar
Vägar är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv, som berättar om hur 
man i olika tider färdats och fört varor mellan när och fjärran. 1995 påbörjade 
Vägverket tillsammans med Riksantikvarieämbetet arbetet med att upprätta ett 
handlingsprogram för vägar med kulturmiljövärden i det statliga, kommunala 
och enskilda vägnätet. Målet var att öka insikten och kunskapen om vägarnas 
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kulturhistoriska värden och därigenom säkerställa ett hänsynstagande till 
dessa värden i planering, drift och underhåll.

I de olika regionerna genomfördes inventeringar av vägar med kulturmiljö-
värden. Syftet var att få ett kunskapsunderlag för att tillvarata vägarnas värden. 
Inventeringen har genomförts i samarbete med länsstyrelse och länsmuseum.

Mindre vägåtgärder såsom breddning, dikning, beläggningsarbeten, kurv- 
rätning och skötsel av vägkanter ska kännetecknas av ett hänsynstagande till 
dessa värden. Genom att värna om vårt kulturarv ger vi även kommande gene-
rationer en historisk tillbakablick i det kommunikationssystem som knutit ihop 
mänskliga aktiviteter i alla tidsåldrar – vägnätet. När dessa vägar ska åtgärdas 
bör alltid en kontakt tas med länsstyrelsen för samråd. Men även vägar som 
inte särskilt har utpekats kan ha kulturhistoriska värden. Till exempel kan  
kortare vägavsnitt ha stort värde eller ha stor betydelse för omgivande miljö. 
Det kan också finnas objekt i vägmiljön som är värda att bevara för sin egen 
skull som broar, stenstolpar, vägräcken m.m. Vid ingrepp som berör sådana 
vägavsnitt eller enstaka objekt ska hänsyn tas till bevarandevärdena.

FAKTARUTA: 

Att ta hänsyn till kulturhistoriska värden vid ombyggnad och underhåll

• Rätningar bör i största möjliga utsträckning undvikas, speciellt när det  
gäller det mindre vägnätet med gammal struktur.

• Vägbredden är viktig att hålla nere för att behålla ett intryck av äldre väg.

• Det är viktigt för vägmiljön att vi åter tittar på hur diken kan göras olika 
omfattande under olika förhållanden längs en vägsträckning.

• Vissa vägar har ett så högt kulturhistoriskt värde och har så tydligt ålder-
domliga drag att en beläggning är otänkbar. Andra vägar kan mycket väl  
tåla en beläggning utan att förlora sitt kulturhistoriska värde.

• Istället för att bygga upp vägkroppen för att få bärighet måste man i  
känsliga miljöer istället gräva bort material innan nytt läggs på.

• Att följa topografin som den gamla vägen gör är viktigt för helhetsintrycket.

• Ingrepp i vissa marktyper ger sår som annars tar orimligt lång tid att läka. 
Hur efterbehandlingen skall utföras måste avgöras vid varje tillfälle då den 
skall anpassas till omgivningen.

Inventering och klassning
Vägar med kulturmiljövärden inom regionen har inventerats och materialet 
omarbetas nu. Det anpassas till nationella riktlinjer där vägarna delas upp i 
epoker. En bristanalys har gjorts och utifrån den kommer skötselplaner tas 
fram. 
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För att få tillgång till materialet om kulturvägar, kontakta samhällsplaneraren 
på Trafikverket Region Mitt.

Läs mer

Historiska vägar i Gävleborgs län

Historiska vägar i Västernorrlands län

Historiska vägar i Dalarnas län

Historiska vägar i Jämtlands län

Kontakta samhällsplaneraren på Trafikverket Region Mitt för att få materialet.

7.1.6 Fornlämningar
Fornlämningar är skyddade genom bestämmelserna i 2 kap. lag om kultur-
minnen mm (SFS 1988:950) Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 
eller skada en fast fornlämning eller dess fornlämningsområde (området runt 
fornlämningen är också skyddat).

Om man inte kan undvika en fornlämning i ett vägprojekt måste den under-
sökas och dokumenteras. Trafikverket ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen 
om att ta bort fornlämningen. Länsstyrelsen beslutar om vilka undersökningar 
som krävs. Specialister för själva arbetet anlitas av Trafikverket, som också står 
för kostnaden. När en fornlämning tas bort försvinner spår efter vårt förflutna 
för alltid, men vi kan få ny kunskap när den undersöks. 

7.1.7 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 Vägar 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 Trafikverket behöver vidta åt-
gärder och skapa särskilda passager för dessa djur. 

7.1.8 Vattenskyddsområden 
För att skydda dricksvattentäkter kan länsstyrelsen eller kommunen fastställa 
vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Inom ett 
vattenskyddsområde finns bestämmelser för sådana verksamheter som riskerar 
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att förorena vattnet på både kort och lång sikt. Trafikverket bereds möjlighet 
att lämna synpunkter vid samråd om bildande av vattenskyddsområden.  
Trafikverket bevakar att normal drift och underhåll av väg ska kunna utföras.

Trafikverket 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 Trafikverket 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.

FAKTARUTA: 

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 Trafikverket.

• Anmälningsplikt för beläggningsarbeten och underhålls– eller förbättrings-
arbeten 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.

Trafikverket har i samverkan med andra myndigheter tagit fram en hand- 
ledning 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.

Trafikverket Region Mitt arbetar med planering och prioritering av vatten-
täktsskydd utifrån den konsekvensklassning och prioritering som genomfördes 
1998-2000. Dessa återfinns i rapporterna Prioritering av vattentäkter inom 
Region Mitt vars skyddsbehov bör utredas samt Konsekvensklassning av  
vattentäkter i Region Mitt. Till rapporterna hör även en databas. Alla vatten-
täkter som försörjer mer än 300 pe har inventerats och konsekvensklassning 
har gjorts enligt Yt– och grundvattenskydd, Vägverket publikation 1995:1. Bl.a. 
mot bakgrund av de förändringar som har skett i och med EU:s vattendirektiv 
tar Trafikverket fram en databas för nationell prioritering av konfliktsträckor 
mellan väg och yt– och grundvatten. Databasen kommer att ersätta Trafikverket 
Region Mitts prioritering.
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Vattenskyddsåtgärderna finansieras via den nationella infrastrukturplanen med 
speciella medel till riktade fysiska miljöåtgärder då de inte ingår i ett vägobjekt.

7.1.9 Biotopskydd
Syftet med biotopskydd är att skydda mindre områden med naturvärden som 
inte skyddas på annat sätt, tex stengärdsgårdar. Trafikverkets synpunkter kan 
handla om att området för biotopskydd inte ska placeras inom vägområdet eller 
försvåra utförande av normal drift och underhåll av väg.

7.1.10 Dagvattenpolicy
Många kommuner upprättar dagvattenpolicier. 

Dessa är inte alltid överensstämmande med Trafikverkets uppfattning om dag-
vatten från vägar. Frågor av intresse för Trafikverket är t ex översvämning och 
förorening. 

7.2 Tillstånd för kraftledningar – avseende ny eller förlängd 
giltighetstid
Trafikverket bereds möjlighet att lämna synpunkter vid samråd om ny eller för-
längd giltighetstid för kraftledningar. Trafikverket deltar i hela processen, från 
det tidiga samrådet med berörda innan själva ansökan skickas till Energi-
marknadsinspektionen, till beslutet om tillstånd som fattas av Energimyndig-
heten. 

Synpunkter från Trafikverket kan handla om

• information om kommande vägprojekt som kan beröra ledningsdragningen

• praktiskt förfarande när ledning skall förläggas inom vägområde enligt 44 § 
väglagen se Vägverkets publikation 2005:14, Ledningsarbeten inom vägom-
rådet 

• hur transformatorstationer ska förläggas nära allmän väg samt anslutnings-
väg till dessa.

• avstånd mellan väg och ledningsstolpar

7.3 Tillstånd till täktverksamhet – för berg, sten, grus, sand, 
lera, jord, torv eller andra jordarter 
Trafikverket bereds i olika utsträckning möjlighet att lämna synpunkter vid 
samråd om tillstånd till täktverksamhet. Trafikverket deltar i hela processen, 
från det tidiga samrådet med berörda innan själva ansökan skickas till länssty-
relsen, till beslutet om tillstånd som fattas av Miljöprövningsdelegationen. 

Transportsystemets utformning och funktion ska anpassas till krav på en god 
och hälsosam livsmiljö för alla, där natur– och kulturmiljön skyddas mot ska-
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dor. 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 Trafikverket 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 sparsam körning och hänsynsfull körning.

• att vägar inte ska behöva stängas av vid sprängning.

Mer information finns att hämta på respektive länsstyrelses webbplats. 

7.4 Områdesbestämmelser 
Områdesbestämmelser enligt plan– och bygglagen ska inte hindra Trafikverket 
från att utföra sin verksamhet. Trafikverket behöver utföra drift– och under-
hållsåtgärder för förbättrad trafiksäkerhet och miljö.

7.5 Klagomål och synpunkter – på statliga vägnätet
Klagomål och synpunkter på det statliga vägnätet kommer ofta in till kommu-
nerna. Trafikverket är den myndighet som ansvarar för att ta emot, handlägga 
och lämna besked i dessa frågor. 

Medborgarna kan lämna synpunkter till www.trafikverket.se, Trafikverket, 
Ärendemottagningen, Namn på ev. handläggare eller enhet, Box 810, 781 28 
Borlänge eller tel. 0771-119 119.

Läs mer:

Vägverket (2004). Vägar och gators utformning (VGU). Publikation 2004:80.

Vägverket (2006). Ledningsarbeten inom vägområdet. Publikation 2005:14.

Vägverket (2007). Handledning – beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods. 
Publikation 2007:127.

Vägverket (1995): Yt- och grundvattenskydd, Publ 1995:1.

Sveriges geologiska undersökning, SGU (2004) Identifiering av geologiska formationer av nationell 
betydelse för vattenförsörjning.

Sveriges geologiska undersökning, SGU (2006) Inventering och prioritering av de viktigaste grundvatten-
resurserna – en nationell översikt.
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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 infrastruktur-
planerna. 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.

8.1 Åtgärdsplaner 
De nu gällande långsiktiga infrastruktur–/åtgärdsplanerna planerna omfattar 
perioden 2010 till 2021. Vart fjärde till sjätte år sker en översyn av planerna. 
Som underlag genomfördes en analys av brister och behov i Sveriges infra-
struktur. 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 infra-
struktursatsningar i våra grannländer. Regeringens Infrastrukturproposition 

”Framtidens resor och transporter” presenterades i september 2008. 

Nytt för den senaste planeringsomgången är att planerna är gemensamma för 
alla fyra trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart, luftfart). Planeringen bedrivs sam-
ordnat i projektform, där samtliga trafikverk och länsstyrelser eller ansvarig 
regional planupprättare deltar. 

Åtgärdsplanerna delas in i

• nationell plan för transportsystemet

• länsplaner för regional transportinfrastruktur

8 Infrastrukturplanering
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Analyser Infrastruktur-
proposition Riksdagsbeslut

Uppdrag att 
upprätta planer Planförslag Fastställande 

av planer

Inriktningsplanering

Åtgärdsplanering

Genomförande

Figur 14.

8.1.1 Nationell plan för transportsystemet 2010–2021
Den nya nationella transportplanen omfattar åtgärder för ca 417 miljarder 
kronor, som fördelats inom olika verksamhetsområden och trafikslag.

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

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

• sektorsuppgiften (påverkansarbete för ändrade resmönster, ökad trafik-
säkerhet etc.)

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

• potter för mindre förbättringsåtgärder samt marknadsanpassning/

• samhällsutveckling.

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

8.1.2 Länsplaner för regional transportinfrastruktur 2010–2021
Parallellt med att de fyra trafikverken upprättar en nationell plan för transport-
systemet pågår en planering inom länen som utmynnar i en länsplan för regio-
nal 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/regio-



68

8.1.3 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 ”marknads- 
anpassningspott” 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 regio-
nala transportplanen genom en dialog med den som upprättar regionplanen, 
dvs. länsstyrelser eller regionala planeringsorgan. Fördelningen av medel  
mellan större vägprojekt och olika typer av potter för andra typer av åt- 
gärder, t.ex. för kollektivtrafiken eller gång– och cykelbanor, bestäms av den 
som upprättar regionplanen. I de regionala planerna avsätts också ”potter” ur 
vilka kommunerna årligen kan söka statsbidrag för miljö– och trafiksäkerhets-
åtgärder på kommunalt vägnät. 

Sambandet mellan infrastrukturplaneringen och kommunal samhällsplanering 
beskrivs översiktligt i figur 13.

nala vägar som inte är nationella stamvägar (se karta).

• investeringar i nya eller förbättrade cykelbanor.

• statsbidrag till kollektivtrafikåtgärder

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

• Investeringar i steg 1-åtgärder enligt fyrstegsprincipen

Länen eller de regionala samverkansorganen  har ansvaret för innehållet i pla-
nerna. Trafikverket har ansvaret för genomförandet av åtgärderna.
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8.2 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 bygghand-
ling. 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 
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. Arbets-
planen 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 Trafikverket 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 väg- 
utredning. Detta för att förstudie och vägutredning ofta tar många år att slut-
föra och det är angeläget att de vägprojekt som tas med i planen kan bygg- 
startas inom en nära framtid. För att finansiera framtida vägplanering och  
projektering avsätts därför en del av planmedlen till ett så kallat ”produktions-
stöd”.

Figur 15. Samband infrastruktur- och kommunal samhällsplanering

ÅtgärdsplaneringNationella och regionala
systemanalyser - behov och brister

Infrastrukturplanering
Nationell 
transportplan

Kommunala översiktsplaner och detaljplaner

Regional 
transportplan

Kommunal samhällsplanering
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Läs mer:

Näringsdepartementet (2008). Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt.  
Regeringens proposition 2008/09:35.

Vägverket (2007). Väglagen – ett planeringsverktyg.

Vägverket (2007). En väg blir till. Broschyr.
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9 Goda exempel inom regionen
I detta kapitel ges exempel där  kommuner samarbetat med Trafikverket Region 
Mitt inom samhällsplanering/vägplanering enligt fyrstegsprincipen och inom 
hållbart resande (se även kapitel 3 Hållbar trafik- och samhällsplanering). Vissa 
av projekten pågår och läsaren hänvisas till respektive webbplats för att få den 
senaste informationen.

9.1 Bästa Resan, Västernorrland
Projektets övergripande syfte är att i samverkan med flera aktörer och med ett 
helhetsperspektiv utifrån resenären uppnå attraktiva och konkurrenskraftiga 
arbetsmarknadsregioner genom hållbar regionförstoring och kraftigt ökad 
andel kollektivt resande. 

Bakgrund
2011 skedde trafikstarten av den första delen av Botniabanan (Umeå- Örnskölds-
vik). Byggandet av Botniabanan är den största infrastruktursatsningen i länens 
historia sedan byggandet av Norra stambanan. För resenären innebär det helt 
nya resmöjligheter men Botniabanan kommer inte i sig att fylla tågkupéerna. 
För att åstadkomma ett ökat kollektivt resande och att järnvägssatsningen kan 
tas tillvara fullt ut är det minst lika viktigt att människor faktiskt känner till 
dessa nya resmöjligheter. Därtill finns mentala barriärer som påverkar indivi-
dens och organisationers värdering av resor, färdmedelsval och möjlighet till 
vidgade kontaktytor. 

Resenärsperspektivet
Begreppet Bästa Resan handlar om att utifrån resenärsperspektivet överbrygga 
alla delar av en persons resa — som måste fungera från start till slutdestination. 
En person måste kanske cykla till en busshållsplats, vänta, åka buss till ett rese-
centrum, vänta, åka tåg och slutligen gå till slutdestinationen. Det innebär att 
det är flera ansvariga parter som påverkar om resan fungerar eller inte;  
kommun, länstrafik, trafikverk med flera. 

Projektets tre huvudområden
Tillsammans har dessa aktörer på kommunal, regional och nationell nivå  
identifierat tre huvudområden som är viktiga att åtgärda för att uppnå  
projektets syfte. Dessa är: 

• Att förändra människors attityder och beteenden till kollektivtrafik så att 
kollektivtrafik upplevs som ett förstahandsval 

• Ett samhällsbyggande som är utformat för att stödja användningen av 
kollektivtrafik och en hållbar regionförstoring. Samhällsplaneringen ska 
integreras med trafikering och regional utvecklingsplanering 

• Att skapa småskaliga och attraktiva bytespunkter. 
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Aktiviteter — attityder och beteendepåverkan 

• Informationsinsatser och kampanjer 

• Transportstrategisk rådgivning 

• Resenärsperspektiv hos yrkesgrupper 

• Forum för synpunktshantering 

• Regional resvane– och attitydundersökning 

• Linjenätsanalys 

• Trafikanalysmodell 

• Informationsmodul 

• Trafikeringstest 

Aktiviteter — bytespunkter och samhällsplanering

• Småskaliga, attraktiva bytespunkter 

• Forum samhällsplanering 

• Regional strukturplan 

Avgränsning
Projektet omfattar inte mål eller aktiviteter som direkt berör järnvägsinfra-
strukturen eftersom andra myndigheter och projekt arbetar med denna fråga. 
Projektet kommer inte att hantera persontågstrafikeringen, såsom tidtabeller 
eftersom detta hanteras av länstrafikbolagen. Endast i de gränssnitt med 
projektets aktiviteter, exempelvis analysresultat, ska frågorna kanaliseras till 
ansvarig organisation. 

Målgrupper
Målgrupperna för projektet är i huvudsak privatresenärer, företag och  
organisationer samt myndigheter på lokal och regional nivå. 

Läs mer:

Projektet Bästa Resan, Länsstyrelsen i Västernorrland, www.y.lst.se 
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9.2 Grön Trafik, Östersund
Bakgrund
Målet för projektet är att minska koldioxidutsläpp och luftföroreningar samt 
öka trafiksäkerheten.

Projektets syfte är att initiera åtgärder och aktivt driva frågor som rör hälsa, 
klimat och trafiksäkerhet vad gäller vägtrafiken i Östersunds kommun. Det sker 
genom att öka andelen distansoberoende resor, resor som görs till fots, med  
cykel eller kollektivt samt att de resor som sker med bil ska vara miljö- 
anpassade.

Följande pågående projekt är planerade att genomföras och avslutas  
under 2009

Cykelsatsningar, några exempel
• Uppdatera cykelprogram med avseende på säkerhet, trygghet och jäm-

ställdhet. 

• Ta fram en enhetlig standard för cykelinfrastruktur och kringstrukturer  
för cykelvägar i Östersund. 

• Öka cykelhjälmsanvändningen. 

• Cykelseminarium och cykelnätverksträff i samverkan med Vägverket  
Region Mitt

• Genomföra ByPad — Bicycle Policy audit (en metod för att utvärdera och 
förbättra kvalitén på cykelarbetet) inom ramen för samarbetet mellan 
Sundsvall-Östersund-Trondheim. Eftersom man har olika styrkor och svag-
heter finns det förutsättningar att lära av varandra. 

• Installation av 4 fasta cykelräknare för mätning, samt genomförande av  
förberedande cykelmätningar längs två sträckor aktuella för cykelvägsut-
byggnad. Data från mätningarna används under första hälften av 2010 för 
vidare beräkningar m h a Cykalk och resultatet och erfarenheterna presen-
teras i en rapport till Vägverket. 

Smarta resvanor
Slutföra projektet "Smarta resvanor". Förslag till förbättringar av stödjande 
strukturer som omklädningsrum och duschar, bättre cykelparkeringsmöjlig-
heter utanför Rådhuset och i parkeringsgaraget mm,  presenteras i kommun-
ledningsgruppen som får ta ställning till om de ska genomföras. En elcykel-
upphandling ska göras. 

Slutrapport. Koppling finns till den nya resepolicyn som är under framtagande. 

Testresenär
Implementera testresenärskonceptet hos Landstinget. 
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Implementering av ISA (Intelligent speed adaptation) 
Kommunen deltar i ISA-projekt med fokus på att minska miljöpåverkande 
utsläpp och kostnader för bilanvändning. 

Syftet är att göra en undersökning i två steg av fem utvalda fordon där kör- 
beteende mäts i steg ett utan ISA-stöd för att sedan upprepas med ISA-stöd. 
I steg två upprättas en kravspecifikation för upphandling av ISA-system och 
eventuella kompletterande stödsystem inför en EU-ansökan.

Läs mer:

www.ostersund.se  
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9.3 Hållbar vardag i Gävle

Hållbar vardag i Gävle är ett strategiskt påverkansarbete som vänder sig till 
gävlebor och Gävle kommuns anställda för att arbeta med Hållbar utveckling ur 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Hållbar vardag i Gävle omfattar 
fyra arbetsområden:  

Resor och transporter, Energiförbrukning, Återvinning samt Mat och konsum-
tion. Aktiviteter inom Hållbar vardag i Gävle som berör beteende- och attityds-
process kopplat till hållbart resande är: 

• Interna utbildningar för kommunanställda.

• ”Hållbara familjer” det vill säga punktmarkerade familjer som från hösten 
2008 under ett års tid kommer att få stöd att förändra sitt resbeteende. 
Hållbara familjer planeras pågå under minst tre år, med nya familjer varje 
år. Parallellt med Hållbara familjer genomförs kampanjer som ska motivera 
Gävleborna att gå, cykla och resa mer kollektivt.

Syfte med samarbetet
Processarbetet ska genom insatser inom mobility management verka för ökad 
trafiksäkerhet, ökad folkhälsa samt minskad miljöpåverkan, lokalt och globalt. 

Det långsiktiga arbetet med kunskapsspridning och beteendeförändringar 
kopplat till infrastrukturförbättringar kräver arbete i form av samordning,  
information och utbildning.

En viktig framgångsfaktor i arbetet är att ha en sammanhållande funktion, en 
processledare, som kan hålla samman aktiviteter från vitt skilda områden till 
en helhet.

Dessutom är det viktigt att utveckla uppföljning och utvärdering för att  det ska 
gå att se hur väl de transportpolitiska målen har uppfyllts.

Mål
Det övergripande målet är att minska antalet resor med bil i Gävle kommun, 
det vill säga öka andelen resor som görs till fots, med cykel eller kollektivt.  

Målet är även att Tekniska kontoret successivt inrättar en heltidstjänst för en 
processledare med uppgift att driva attityd– och beteendeprocesser för att nå 
en hållbar utveckling.

Metoder

• Heltidstjänst för process– och projektledning.

• Planering och uppföljning bland annat enligt SUMO-modellen.

• Samverkan med organisationer som NTF, Polisen, Studieförbund, media 
och X-MaTs.  

• Utveckla det interna samarbetet inom kommunen för hållbara transporter.
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• Information, upplysning och utbildning.

• Kampanjer.

• Söka och eftersträva kostnadseffektiva ”aktiviteter”.

• Delta i arbetet med Gävle kommuns trafikstrategi. 

Processledarens roll är att medverka och driva på i projekt och processer.

Trafikantveckan
Trafikantveckan är en årlig internationell kampanjvecka som syftar till att 
skapa en långsiktigt hållbar trafik genom att locka invånarna till att cykla, åka 
kollektivt, nyttja bilpool eller samåka istället för att använda bilen. En föränd-
ring av resvanor åstadkommer bättre effekter på medborgarnas hälsa, ekonomi, 
miljö och trafiksäkerhet. 

Trafikstrategi 
Gävle kommuns trafikstrategi är ett dokument som beskriver den riktning  
kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågor de kommande åren. Trafik- 
strategin antogs av kommunstyrelsen 2007.

Syftet med strategin är:

• Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken bör utvecklas för att 
uppnå ett hållbart, attraktivt samhälle utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

• Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågorna och 
tydliggör dessa i sammanvägningen med andra intressen i planeringen.

• Processledaren ska ingå i trafikstrategigruppen med ansvar för mobility 
management.
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9.4 Valboprojektet i Gävle 
Fysisk planering i tidiga skeden 
Mål: Bättre samhällsplanering för en långsiktigt hållbar utveckling. 

Syfte: Utveckla arbetssättet så att det leder till en långsiktigt hållbar utveck-
ling och ett hållbart resande. Ta fram en metod för att arbeta med alternativa 
lösningar enligt fyrstegsprincipens steg 1 och 2, kopplat till kommunens sam-
hällsplanering inom ramen för PBL. 

Delprojekt 2.
Delprojekt två innebär att ta fram en metod för att arbeta med fyrstegs- 
principens steg 1och 2, genom att arbeta för en ökad kollektivtrafik till nya 
Köpis i Valbo. Genom att samordna flera intressenters insatser, såsom Vägverk, 
kommun, trafikhuvudman, exploatörer och affärsidkare i Valbo, ska vi verka för 
en ökad kollektivtrafik. Detta förutsätter att alla har samma målbild.

Exempel på insatser som kan samordnas rätt i tiden för att få större effekt:

Vägverket: bygger motorvägshållplatser

X-trafik: ökar turtätheten till Valbo

Gävle kommun: informerar om nya förutsättningar för kollektivtrafik till Valbo

KF fastigheter: bygger gång- och cykeltunnel

Företag i Valbo: sponsrar anställda med busskort

IKEA: alla som åkt kollektiv till Valbo bjuds på kaffe 

Ökat kollektivtrafikresande till Valbo handelsområde
X-MaTs har fått i uppdrag att öka kollektivtrafikresandet till Valbo främst 
genom att förändra arbetsresorna. Arbetet påbörjades med en resvaneunder-
sökning bland samtliga anställda i området för att se hur de reser till och från 
arbetsplatsen. 

Läs mer:

www.lg.se 
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9.5 Samarbete i Gävle kring barn i trafiken, Sörbyprojektet
Bakgrund
Otaliga undersökningar visar att elever, föräldrar och personal är otrygga i 
trafiken kring skolor, att bilister ofta kör för fort förbi skolor och att många 
skolvägar är långt ifrån trafiksäkra. Många skolor är helt enkelt inte byggda för 
hämtning och lämning med bil, och barns säkerhet är alltid de vuxnas ansvar. 
Därför är det viktigt att skolvägar och trafikmiljön runt skolor utformas efter 
barns förutsättningar så att barnen inte riskerar sin hälsa eller sitt liv när de går 
till skolan.  

Elever, föräldrar och personal på Sörbyskolan i Gävle med 500 elever och 90 
anställda upplever även här periodvis en kaotisk trafiksituation kring skolan. 
Projektet ska se över möjligheter att förbättra situationen genom beteendeför-
ändringar kopplat till infrastrukturförbättringar utifrån de förutsättningar som 
finns och genom att göra kompletterande förbättringar i infrastrukturen. 

Projektet sker i nära samverkan med Trafikverket Region Mitt. 

Projektledartjänsten föreslås vara placerad på Sörbyskolan, i en miljö som ger 
arbetet uppbackning och där en bred grund för nätverk med viktiga funktioner 
redan finns. 

Mål
Det övergripande målet är att hitta en metod som leder till att en ökad andel 
elever och personal väljer att ta sig till fots, med cykel eller med kollektiva färd-
medel till skolan.

Metoden är tänkt att vara möjlig att använda av andra skolor med liknande 
problematik.

Syfte
Syftet är att verka för ökad trafiksäkerhet, ökad folkhälsa samt minskad miljö-
påverkan både lokalt och globalt.
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9.6 Hej Trafikant, Falun kommun
Bakgrund 
Hej trafikant är Falu kommuns arbete för hållbara transporter och innefattar 
information och aktiviteter som ska stimulera till smarta transportlösningar 
och öka förståelsen och kunskapen om fysiska förändringar i trafikmiljön. 
Arbetet är ett kommunstyrelseuppdrag som sker förvaltnings-övergripande. I 
styrgruppen sitter representanter från Kommunstyrelse/Miljö, Trafik– och Fri-
tidsförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret. Vilka förvaltningar som deltar i 
arbetet beror på delprojektens mål och utformning. I Gå & cykla till skolan är 
det till exempel en självklarhet att skolförvaltningen ingår i projektet.

Mål 
Projektet innehåller ett antal delprojekt, som vart och ett har lite olika inrikt-
ning. De projekt som ingår är:

• Från ord till handling (FOTH)
• Medvetna val
• Gå och cykla till skolan
• Hela Dalarna cyklar
• Information om fysiska förändringar
• Kommunanställdas miljöanpassade tjänste– och pendlingsresor
• Testresenär 
• Information om hållbart resande

Från ord till handling (FOTH) 
Nedan följer en beskrivning av projektet ”Från ord till handling” och två av de 
aktiviteter som ingår.

Dialog kring scenarier
I det förstnämnda projektet, ”Från ord till handling”, försöker Falu kommun 
skapa dialog och framtida strategier för ett hållbart resande. Under 2009 
har Falun tagit fram tre framtidsscenarier. Syftet är att visa hur olika färdsätt 
påverkar hälsa, olyckstal, buller, vägslitage, utsläpp (av partiklar, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolväten, koldioxid) och energiförbrukning. Framtidsscenarierna 
kommer att användas för dialog om framtida mål och fungera som underlag i 
arbetet med den kommande trafikstrategin. 

Tre scenarier 
Falun har jämfört tre olika scenarier med ett referensscenario som baseras på 
beräknad ökning av trafiken vid år 2020.

• Teknikscenario: stor andel miljöbilar: 13% el, 8% biogas och 7% etanol
• Kollektivscenario: halva biltrafiken ersätts med buss 
• Cykelscenario: cykel ersätter hälften av de korta bilresorna (max 5 km) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att cykelscenariot ger den i särklass största 
samhällsvinsten. Ökat cyklande ger bättre hälsa som innebär årliga samhälls-
vinster i mångmiljonklassen. Dessutom skulle ett cykelscenario kraftigt för-
bättra luften i Falu tätort. Däremot får man ingen större CO2-reducering med 
cykelscenariot eftersom det är endast 7 % av alla bilresor som är 5 km eller 
kortare. Teknikscenariot och kollektivscenariot klarade att uppnå EU: s miljö-
mål – att minska koldioxidutsläppen med 20 % jämfört med 1990. 

Slutsatsen blir att en kombination av de olika scenarierna är en trolig lösning 
för att skapa ett hållbart samhälle utifrån olika perspektiv som tillväxt, miljö 
och folkhälsa. Tänkbara framtida lösningar kan bli att skapa förutsättningar 
för att cykla betydligt längre sträckor, samåka kollektivt samt stimulera till en 
kraftig ökning av alternativa bränslen.

Resultatet av arbetet ska bli en rapport om Framtidens transportsystem i Falun 
2020 för att ge underlag till en fortsatt dialogprocess om en gemensam vision 
för transportsystemet 2020+.

Vintercyklisten
I projektet ”Från ord till handling” ingår också kampanjen ”Vintercyklisten”, 
som drivs som en kommunikationskampanj mot allmänheten för att locka dem 
att cykla trots vinterväglag. Kampanjen ska också visa på cykeln som ett färd-
medel i tiden och höja intresset för det sättet att resa. Kampanjen har rönt stort 
intresse, och den affisch som togs fram för att locka vintercyklister fick mycket 
uppmärksamhet. På håll ser affischen ut som en reklam för en biofilm, men 
vid närmare titt är det en information om kampanjen och hur man gör för att 
anmäla sig. Kommunen sökte 200 vintercyklister men fick 475 anmälda! 200 
personer som vanligtvis inte cyklar valdes ut, och fick en cykeldator för att re-
gistrera hur långt de cyklar. De fick dessutom vinterdäck till cykeln, en reflex-
väst och en cykelhjälm. Via blogg, hemsida och andra media sprids information 
om vintercyklisterna och hur det går för dem. Varje vintercyklist förbinder sig 
att cykla minst tre kilometer om dagen tre dagar i veckan, och ska även svara 
på enkäter om väghållningen, med mera. Som referensgrupp valdes 200 vana 
cyklister ut, som även de fick en cykeldator.  

Kampanjen har redan rönt uppmärksamhet i lokala media, och det är också lite 
av syftet. Förhoppningen är att vintercyklisterna ska bli en sorts ambassadörer 
för cykling och sprida information vidare till vänner och bekanta. Deras erfa-
renheter blir också nyttig information för kommunen i utveckling och drift av 
cykelvägnätet. 
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9.7 Fyrstegsprincipen i samarbete mellan kommun och  
Vägverket
9.7.1 Exemplet Örnsköldsvik 
Vägverket har i samarbete med Örnsköldsviks kommun utrett åtgärder för att 
förbättra trafik- och miljöförhållandena i centrala Örnsköldsvik, särskilt på E4, 
för att 

• Förbättra trafiksäkerheten
• Minska bullerstörningarna
• Förbättra luftkvaliteten
• Bibehålla centrums attraktivitet

Möjliga åtgärder har studerats enligt fyrstegsprincipen och arbetet har skett i 
nära samverkan mellan kommunen och Trafikverket Region Mitt samt genom 
kontakter med berörda intressenter i form av tex seminarier. Allmänheten har 
inbjudits till samråd och utredningen har presenterats vid ett öppet hus.

Utredningarna visar att det är möjligt att minska biltrafiken i centrala Örn-
sköldsvik med ca 18 %, jämfört med ett nollalternativ. Hur stor skillnaden blir 
jämfört med dagens trafikmängder beror på utvecklingen i samhället i övrigt. I 
dag minskar trafiken, pga den ekonomiska tillbakagången, men för planperio-
den som helhet måste man räkna med en ökad trafik beroende på ökat antal 
invånare, fler arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Minskningen av biltrafi-
ken som en följd av åtgärderna består av följande delar:

• Minskat resande p.g.a. fysisk planering och effektivare resbeteende - 2 %
• Överflyttning till buss genom ökad busstrafik och beteendepåverkan - 5 %
• Överflyttning till cykel genom fysisk planering och beteendepåverkan - 5 %
• Styrning och reglering (P-avgifter m.m.) - 1 %
• Överflyttning till cykel genom nya cykelvägar m.m. - 5 %

Bedömningarna är relativt grova och förutsätter också att en rad åtgärder 
genomförs samordnat. Effekten av flera samordnade åtgärder antas bli större 
än summan av varje enskild åtgärd för sig. Genom att exempelvis samordnat 
förbättra cykelvägarna, propagera för ökad cykling, både direkt mot de enskilda 
individerna och genom samverkan med arbetsgivarna, och försvåra lite för bil-
trafiken (parkeringsavgifter, sänkt hastighet, fler gångpassager, att företagens 
respolicy är restriktiv mot bilresande m.m.) kan man troligen uppnå betydligt 
bättre resultat än om alla dessa åtgärder skulle genomföras utan sammanhang 
och samordning.

En minskning av biltrafiken med 18 % är ett ambitiöst mål som är möjligt mål 
att uppnå till 2021. Det förutsätter dock en kraftig och medveten satsning från 
kommunen. Vill man nå en större minskning än så krävs det förmodligen mer 
kraftfulla styrmedel, i första hand någon form av avgifter för att använda bil i 
den centrala delen av staden. Med en miljöavgift/trängselavgift på 20 kr/dag 
skulle man troligen kunna uppnå ytterligare 15-20 procents minskning av bil-
trafiken.
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Figur 16.
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9.7.2 Exemplet Ludvika 
Detta är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket Region Mitt, Ludvika 
kommun, näringslivet och Region Dalarna som syftar till att finna optimerade 
lösningar för steg 1, 2 och 3 i fyrstegsprincipen. Merparten av trafik på väg 50 
och väg 66 har mål- och startpunkt lokalt vilket innebär flera möjligheter till 
effektiva och samhällsekonomiska lösningar med relativt små medel och på 
stadens villkor. Satsningen innebär såväl påverkansarbete för att få fler perso-
ner att gå och cykla som samhällsplanering, bygga resecentrum samt smärre 
fysiska åtgärder som t.ex cirkulationsplatser. 

Åtgärder för väg 50, väg 66 och järnväg genom Ludvika har under lång tid 
diskuterats. För att lösa vägtransportproblemen var förbifart länge det enda 
gångbara alternativet. Den planerade förbifarten öster om Ludvika lyftes för ett 
antal år sedan ur den nationella vägplanen.

Bergslagsdiagonalen (väg 50) och järnvägstråken, Bergslagsbanan och gods-
stråket mot Göteborg väster Vänern, utvecklas mot allt viktigare transport- 
korridorer genom Sverige. Nuvarande trafiksituation genom Ludvika innebär 
låg transportkvalitet. Den regionala systemanalysen och stråkanalysen för 
Bergslagsdiagonalen pekar på stor förbättrad standard.

Samarbetet ska framför allt ses som ett stadsutvecklingsprojekt där mål för 
stadens utveckling är utgångspunkt. De diskuterade infrastruktursatsningarna 
ska förhålla sig till mål för stadsutveckling och vara tydliga medel för framtida 
utveckling av staden, regionen och näringslivet. 

Figur 17. Framsida på idéstudien för Ludvika.

Idéstudie
Ludvika Program för stads- och transportutveckling i Ludvika

Rapport maj 2009
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Samarbetet bidrar till hållbara transporter och resor genom satsning på steg 1– 
och 2-åtgärder inom fyrstegsprincipen tillsammans med näringslivet. Satsning-
en på ett resecentrum ger förutsättningar för att kollektivtrafikresandet ökar.

9.7.3 Exemplet Mora
Förändrat trafikbeteende och förbättrad trafikmiljö för alla trafikanter i 
Mora 
Mora kommun och Trafikverket Region Mitt har startat ett stadsutvecklings-
projekt för smidigare, säkrare och miljövänligare kommunikationer och trans-
porter i Mora.

Moras vägsystem räcker inte till
Mora kommun har ca 20 000 invånare varav hälften bor i centralorten Mora. 
Både E45 och väg 70 passerar genom de centrala delarna av Mora där vägsyste-
met har stora kapacitetsproblem. Genomfartstrafiken utgör en mycket begrän-
sad del av den totala trafikmängden – de flesta trafikanter har målpunkter inom 
Mora tätort. 

Turisttrafiken under både sommar och vinter bidrar till trängseln och köerna. 
De högsta trafikmängderna inträffar under perioden april–september. Trafiken 
blir särskilt komplicerad under de mest intensiva semesterveckorna. 

Trafikverket Region Mitt har gjort förstudien “E45/väg 70 genom Mora” där 
vi beslutat att Trafikverket Region Mitt tillsammans med Mora kommun ska 
utreda och samverka kring möjliga åtgärder enligt steg 1 till 3 i fyrstegsprin-
cipen. I samband med pågående diskussioner angående åtgärdsplanering för 
åren 2010-2021 ingår en förbifartslösning enligt fyrstegsprincipens steg 4 som 
ett möjligt projekt.

Fyra projektmål har beslutats och de ska ses som en ambition och en ledstjärna 
i arbetet med att skapa ett förändrat trafikbeteende och en förbättrad trafik-
miljö för alla trafikanter i Mora:

• Moras centrala infrastruktur skall utvecklas med fokus på hållbart resande 
och en hållbar stadsutveckling.

• Förbättrad tillgänglighet i Mora
• Förbättrad kapacitet på E45/väg 70 genom Mora
• Tryggare och säkrare trafikmiljö

I rapporten redovisas planerade åtgärder för de olika delmålen enligt varje steg 
i fyrstegsprincipen i text och på kartor. 
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Figur 18. Översiktsplanering pågår. Referensgruppen tittar på viktiga platser i Mora,  
tex som här vid Mora kyrka.

Läs mer:

Vägverket (2003): Åtgärdsanalys enligt Fyrstegsprincipen – ett allmänt förhållningssätt i åtgärds-analyser 
för vägtransportsystemet, Publ 2002:72

Sveriges Kommuner och Landsting (2007): Fyrstegsprincipen för planering - För hållbara åtgärder i trans-
portsystemet. Beställningsnr 5107

Vägverket (2007): Åtgärder i vägtransportsystemet – Planeringsprocesser och beslutsunderlag, Publ 
2007:68

Vägverket i samarbete med Örnsköldsviks kommun (2009): E4 i Centrala Örnsköldsvik – förslag till åtgär-
der enligt fyrstegsprincipen, objektnr 83261550, www.trafikverket.se  

Vägverket, Banverket, Region Dalarna, Ludvika kommun (2009): Idéstudie Ludvika, program för stads- och 
transportutveckling i Ludvika, Rapport maj 2009, www.trafikverket.se

Vägverket, Mora kommun (2009): Stadsutvecklande åtgärder i Mora, avseende kommunikationer och 
transporter, Rapport maj 2009, www.trafikverket.se 
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Mer underlagsmaterial 
Uppgifter om vägar 

Drift och underhåll
Vem sköter de statliga vägarna? Information finns på Trafikverkets hemsida 
www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Sa-skoter-vi-vagar/Om- 
skotsel-av-vagar/ 

www.trafikverket.se/Foretag/Bygga-och-underhalla/Vag/Drift-och-underhall/ 

Vilken är medelhastigheten på den statliga vägen? Uppgifter kan hämtas på 
www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Vaginformation/
Vagtrafikfloden-och-medelhastigheter/ 

Ta kontakt med trafikingenjörerna på Trafikverkets lokalkontor. De kan till-
handahålla olycksstatistik från databas STRADA (olycksrapportering från 
länets sjukhus) samt annan olycksstatistik.

Trafikflöden

Aktuell information om vilka statliga vägar som kommer att förbättras eller 
byggas om. Se www.trafikverket.se/Privat/Projekt/ 

Information om vägnummer finns i länsstyrelsens sammanställning av  
allmänna vägar, tag kontakt med länsstyrelsen.

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 om-
råde, lägre hastighet, förbud mot trafik med fordon, förbud mot omkörning  
och transport av farligt gods (TrF 10 kap. 1 §).

Lokala trafikföreskrifter meddelas av kommunen, länsstyrelsen eller polis-
myndigheten 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. 
I dag finns trafikföreskrifterna hos respektive myndighet.
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1.
Telefon : 0771–921 921. Texttelefon: 010–123 50 00. 
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