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Förord

När en väg eller järnväg ska byggas är syftet att 
fylla allas behov av bra och ändamålsenliga kom-
munikationer. Samtidigt ska den som bygger ta 
hänsyn både till människors hälsa och till miljön. 
En ny väg eller järnväg påverkar omgivningen och 
byggandet väcker många frågor. 

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från år 
2015 beskrivs krav och råd för utformning av den 
färdiga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. 
Kraven i VGU 2015 ska användas vid utformning 
inom Trafikverket och är rådgivande för kommu-
ner. VGU 2015 har ett uppdaterat innehåll. Krav 
och råd har skilts åt tydligare för att ge stöd för 
upphandling. Uppdateringen avser ny kunskap 
som har tillkommit under senare år. Antalet sidor 
i VGU har minskats genom att arbetsgångar och 
detaljrikedom i åskådliggörandet av kunskap har 
reducerats. 

Behov finns att ge stöd för hur VGU ska till-
lämpas då väg- och gaturum ska formas. De trafik-
tekniska kraven ska fogas samman till en lösning 
där målen formuleras för vägrummets samlade 
funktion och en medveten avvägning görs mellan 
olika kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits 
fram. En sammanhållen statlig och kommunal 
VGU-guide, och en fördjupad kommunal VGU-
guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-
guiden är uppdelad i två delar – en om utform-
ningsprocessen och en med stödjande kunskap. 
Guiden ska ge stöd för att utforma vägar och gator 
välbalanserat så att bestående lösningar skapas. 
VGU är ett av flera stödjande dokument som kan 
användas. VGU-guiden är avsedd för projektörer, 
trafikutformare och andra som utformar väg- och 

gaturum. Principiella lösningar av sektion, gång-
passager, cykelpassager, busshållplatser och väg-
korsningar visas. 

VGU-guiden innehåller en beskrivning av i 
vilket sammanhang väg- och gaturummet formas. 
VGU-guiden tar avstamp i åtgärdsvalsstudien och 
knyter an till de dokument som ligger tidigare i 
den statliga planeringskedjan. Därefter behandlar 
VGU-guiden val av utformning samt en beskriv-
ning av utformningen (principutformning och 
detaljutformning). VGU-guiden beskriver hur en 
arbetsgång för ett systematiskt utformningsarbete 
kan se ut för såväl statlig som kommunal process. 
Ett försök har gjorts att beskriva statlig utform-
ningsprocess och kommunal utformningsprocess 
så att de kan förstås i ett sammanhang. Det moti-
veras av att i allt fler projekt sker en medfinansie-
ring av infrastruktur, och krav uppstår därmed att 
förstå olika väghållares planeringsvillkor. Proces-
sen är ibland svåröverskådlig. Denna första utgåva 
utgör ett försök att så enkelt som möjligt beskriva 
detta. När VGU-guiden använts en tid kommer 
dess användning att utvärderas. VGU-guiden kan 
då bli mer anpassad till dess brukare. 

VGU-guiden är gjord på uppdrag av Mathias 
Wärnhjelm, Trafikverket. Författare är Roger 
Johansson, SWECO Transport System AB, och 
Leif Linderholm, Trivector. Arbetet genomfördes 
under 2015 med stöd av en referensgrupp bestå-
ende av Lars Frid, Sverker Hagberg, Torsten Bergh 
och Jan Moberg från Trafikverket samt Cecilia 
Mårtensson och Erik Levander från Sveriges 
Kommuner och Landsting.
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VGU-guiden är en handbok vars tillkomst har 
flera syften. Ett är att det tidigare saknats en 
beskrivning av hur utformningsarbetet kan bedri-
vas så att det sker på ett hållbart och kvalitets-
säkert sätt. Rådande värderingar ställer allt större 
krav på hänsyn till andra kvaliteter än själva tra-
fikfunktionen när vägar och gator anläggs eller 
byggs om. Förändringar engagerar de berörda på 
olika sätt och det krävs en successiv utveckling 
av utformningen tillsammans med andra aktörer 
för att lösningarna ska anpassas och accepteras. 
VGU-Guiden beskriver en utformningsprocess 
som bör kunna leda till den sammantaget bästa 
utformningen. Dokumentet ger stöd för varje 
skede i processen, steg för steg. Ett återkommande 
moment i processen är samråd. Ett professionellt 
utfört samrådsförfarande är viktigt och kan spara 
mycket tid och minska risken för överklagande i 
slutskedet. 

Ett annat skäl till tillkomsten av VGU-Guiden 
är att gällande VGU-dokument reducerats i inne-
håll. VGU redovisar krav samt råd kring utform-
ningen av vägtrafikanläggningar. Text från gäl-
lande VGU-dokument om krav och råd för olika 
delar har inte tagits med i VGU-Guiden. Det krävs 
av läsaren att alltid studera aktuellt VGU-doku-
ment vid utformning av de olika utformnings-
elementen. Anledningen är att inte behöva upp-
datera VGU-Guiden varje gång VGU-dokumenten 
i övrigt uppdateras. 

VGU-Guiden beskriver utformningsprocessen 
för både statlig och kommunal väghållning. Arbe-
tet startade med att skriva delen om den kommu-
nala planeringsprocessen, vilken som regel gäller 

utformning av gata. Den delen ges ut separat av 
Sveriges Kommuner och Landsting. I tätorts-
delen har utdrag från VGU-dokumenten infogats 
i texten, vilket gör det lättare för läsaren att följa 
processen utan att slå i gällande VGU-dokument. 
Användaren måste då vara uppmärksam om en 
uppdatering av VGU-dokumenten genomförts. 

I VGU-Guiden har anspråken som ställs på 
utformningen indelats i fyra viktiga delar: Omgiv-
ningens anspråk, Trafikens anspråk, Hänsyn 
till viktiga egenskaper och Villkor att uppfylla. I 
det inledande kapitlet ”Kvalitetssäkrad utform-
ningsprocess” beskrivs hur den kvalitetssäkrade 
utformningsprocessen är uppbyggd, hur samråd 
kan ske, omgivningens anspråk, trafikens anspråk, 
hänsyn till viktiga egenskaper och villkor att upp-
fylla. 

I del I beskrivs den Kvalitetssäkrade ut form-
ningsprocessen.

I del II beskrivs den Statliga utformningspro-
cessen.

I del III beskrivs den Kommunala utform-
ningsprocessen.

I del II och III återfinns den kvalitetssäk-
rade utformningsprocessen, men den har kom-
pletterats med det som skiljer processerna åt. 
Beskrivningen är generell och gör inte anspråk 
på att täcka vare sig alla möjligheter inom statlig 
planering, eller alla olika tillämpningar inom de 
290 kommunerna. Avsikten är att tillämpa den 
generella utformningsprocessen inom respektive 
huvudmannaskap. 

Del II och III har samma indelning av sina 
avsnitt. 

Läsanvisning
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Del I  
Kvalitetssäkrad utformningsprocess

Del I beskriver den generella arbetsgången samt 
de förutsättningar som ligger till grund för hur 
VGU-guiden är uppbyggd. Här beskrivs också de 
lagar och inriktningsdokument som påverkar pla-
nering och utformning av vägar.

Utformningsprocessen
Avsnittet beskriver hur utformningsprocessen är 
uppbyggd och hur den knyter an till tidigare och 
efterkommande planeringssteg i utformningspro-
cessen.

✽

Utformningsprocessen är en av Trafikverkets/väg-
hållarens viktigaste processer.

Huvudprocesser är de processer som tillgodo-
ser kundens behov och ger ett utfall som motsva-
rar kundens behov, krav och förväntningar.

stödjande processer fungerar som stöd för 
huvudprocesser. De ger ett indirekt värde för kun-
den eftersom de underlättar för huvudprocesser-
na. Ibland ser man dem uppdelade i stödprocesser 
och ledningsprocesser.

Utformningsprocessen är i princip densamma 
för statlig och kommunal process. Den skiljer sig 
något beroende på att den statliga är mer styrd 

av regelverk och att den också kan vara en itera-
tiv process mellan planering och utformning på 
annat sätt än den kommunala processen, särskilt 
i projekt som kräver att miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB) genomförs. Hur ett projekt initieras 
är givetvis också olika. 

Utformningsprocessen är en beskrivning av 
hur en kvalitetssäkrad utformningssekvens kan 
se ut. Arbetsmomenten tar sin utgångspunkt i 
Demingcykeln, uppkallad efter dess upphovsman 
Edwards Deming och sedan flera decennier en 
naturlig del i ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Mellan 
varje arbetsmoment utvecklas och konkretise-
ras målen och en förankring sker genom samråd 
med berörda parter. Arbetsprocessen ger stöd för 
medvetna val, lyhördhet för en bred kompetens 
och öppenhet för de problemställningar som bör 
hanteras. Arbetsprocess avslutas med ett över-
lämnade samt en återkoppling av erfarenhet till 
berörda.

0. initiering. Överlämnandet mellan tidigare 
planeringsskeden och nästa steg  behöver 
stöd i formell hantering och tydligt 
ansvarstagande. Planeringsrutinerna för 
överlämnandet klarläggs här.

1. start. Utformningsprocessen inleds med 
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sättningarna för utformningsprocessen 
och på vilket sätt samråd och information 
ska bedrivas. Projektbeskrivningen utgör 
dokumentation för detta skede tillsam-
mans med Utformningsbeskrivningen, 
Planläggningsbeskrivning och Kommuni-
kationsplan för statlig process. 

2. Utformningsbeskrivning. En beskrivning 
tas fram som anger det önskade tillståndet, 
och i förekommande fall beskrivs även de 
nuvarande förhållandena.

3. samråd om utformningsbeskrivning.  Kor-
rigeringar diskuteras och bestäms om 
utformningsbeskrivningen/beskrivning-
arna. Med underlag av framtaget material 
fördjupas och konkretiseras målen för 
utformningen. Dokumentation sker 
genom uppdatering av aktuella handlingar 
samt ett protokoll för mötet. 

4. principutformning. De uppdaterade och 
förankrade utformnings- och målbeskriv-
ningarna visar vilka förutsättningar och 
krav som ställs på det nya väg/gaturum-
met. Detta ger stöd för att forma alter-
nativa principutformningar för enskilda 
element och sätta samman dem till ett eller 
flera väl balanserade lösningar, en balans 
som ibland accentueras av att någon egen-
skap prioriterats. 

5. samråd om principutformning. Alter-
nativa principutformningar ställs mot 
målformuleringen. Här väljs de alternativ 
av kombinationer av lösningar som ska 
utvecklas vidare i detaljutformning. Med 
underlag av den nya kunskapen utvecklas 
målbeskrivningen. Dokumentation sker 
genom uppdatering av aktuella handlingar 
samt ett protokoll för mötet.

6. Detaljutformning. I detta skede detalj-
utformas den eller de valda av principut-

formningarna. Detaljutformningen/arna 
konsekvensbeskrivs och värderas mot de 
uppsatta målen. Förslag till val av alterna-
tiv anges. 

7. samråd om detaljutformning. Med under-
lag av den nya kunskapen konkretiseras 
målbeskrivningen och utformningsalter-
nativ väljs. Dokumentation sker genom 
uppdatering av aktuella handlingar samt 
ett protokoll för mötet.

8. ritning och pm. Utformningsprocessen 
fullföljs med att upprätta ritningar och en 
PM. Den samlade informationen ska ligga 
till grund för upprättande av bygghandling. 
Remissbehandling av färdiga handlingar 
kan behöva prövas. 

9. Avslut. Processen avslutas med att erfa-
renheter av arbetsprocessen dokumente-
ras och återförs till dess organisatoriska 
beröringspunkt. Arbetet avslutas med ett 
överlämnade till ansvarig för nästa plane-
ringsskede. 

samråd
Det är väsentligt att väg/gatuutformningen kan 
förankras i ett väl avvägt samråd med de som 
påverkas eller påverkar den. 

Vägens och gatans utformning påverkar både 
enskilda personer och trafikantgrupper, varu-
distribution och andra typer av verksamheter. 
Möjlighet till insyn och påverkan i ett arbete med 
utformning är viktig, dels för att kunna tillmö-
tesgå olika typer av anspråk och synpunkter som 
inte till fullo beaktats, dels för att minska risken 
för överklaganden av utformningsförslaget och 
därmed tidskrävande omarbetningar. Genom ett 
tidigt samråd med olika parter skapas en möjlig-
het till större förståelse mellan de berörda. Där-
med skapas bättre förutsättningar för acceptans 
för en utformning som är bra för de flesta men för 
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Illustration av metodval i 
relation till var i planerings-
processen man befinner sig; 
ju tidigare i processen, desto 
öppnare dialog.  
Källa: Storstad – samtal om 
problem och lösningar. Ett forsk-
nings- och utvecklingsprojekt på 
uppdrag av Vägverket. 

några bara acceptabel. 
Samrådet har ett pris – det kostar tid, plane-

ring och tålamod och kräver förmåga att han-
tera gruppsociala processer och att kommunicera. 
Utmaningen är att hitta ett sätt att kanalisera 
berördas engagemang så att arbetet blir ett sam-
arbete. Man kan diskutera vad det är som förank-
ras – ett färdigt beslut eller en pågående process. 
Risken med att låta samrådet komma in sent är att 
berörda känner sig motarbetade och överkörda. 
Samrådets syfte är att flertalet berörda ska accep-
tera eller rent av vara nöjda med såväl resultatet 
som processen. 

Det finns olika metoder att tillgå för att infor-
mera och för att få in synpunkter och erfarenheter 
under ett projekt. Flera finns beskrivna i TRAST-
handboken. De går att anpassa och kombinera för 
att komplettera varandra. Det viktiga är att de som 
deltar får riktig information om projektet, dess 
förutsättningar och sitt eget deltagande. Valet av 
metod beror till stor del på i vilket skede plane-
ringen befinner sig. Ibland gäller det att informera 
om sådant som inte ska diskuteras. 

Inom den statliga väg- och järnvägssektorn är 
samrådsförfarandet mer reglerat jämfört med den 
kommunala sektorn. En handbok (”Handbok för 
kommunikation i investeringsprojekt”) är fram-
tagen som ger stöd för hur processen kan och bör 
genomföras. Det finns utbildade kommunikatörer 
inom organisationen som kan bistå projektleda-
ren med att upprätta kommunikationsplaner. 

omgivningens anspråk
Vägen i lAnDskApet

Vägen tillsammans med omgivande miljö ska-
par vägrummet. Vägen är golvet, och väggarna är 
miljön vi ser och uppfattar från golvet. Motsvarig-
heten i tätorter är gaturum. Vägen är nödvändig 
men utgör ofta ett intrång i landskapet. Intrånget 
kan vara brutalt, men avsikten med modern 
vägutformning är att efter bästa förmåga anpassa 
utformningen av vägen till de krav som ställs från 
omgivningen att anpassa vägutformningen till 
miljöns karaktärsdrag och annat som förekommer 
inom vägens influensområde.

För att öka kunskapen om viktiga förhållan-
den i landskapet som behöver beaktas när en ny 
väg ska inpassas, krävs att landskapet analyseras. 
Detta kan ske genom en så kallad landskapsanalys. 
Detta är också ett krav efter det att Sverige anslöt 
sig till den europeiska landskapskonventionen 
(ELC) den 1 maj 2011 (COE 2011). Målsättningen 
är att förbättra förutsättningarna för att föränd-
ringarna i landskapet ska ske på ett väl avvägt sätt, 
genom att lyfta fram landskapets anspråk och att 
uppmuntra till en tydlig policy för att skydda, för-
valta och planera landskap i såväl internationell 
som lokal skala (COE 2000a).

Utöver de aspekter som belyses i en landskaps-
analys ska övriga faktorer som påverkas av föränd-
ringen konsekvensbeskrivas – både positiva och 
negativa. Flera kan vara svåra att kvantifiera men 
bör då efter bästa förmåga bedömas kvalitativt.
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på många sätt. Vägområdets dragning i landskapet 
har stor betydelse för upplevelsen. Linjeföring och 
höjdläge i förhållande till landskapskaraktären är 
väsentlig. Att balansera intrånget på ett förnuftigt 
och estetiskt sätt kan även skapa ett mervärde för 
omgivningen, något som är en stor utmaning för 
ansvarig utformare. 

från Väg till gAtA,  
från lAnDskAp till tät BeByggelse

Övergången från vägen i landskapet till gatan i 
tätbebyggelse är en särskild utmaning. Fartblind-
het är ett välkänt begrepp. Det bästa sättet är 
att successivt, genom förändrad utformning av 
vägen, skapa förståelse och känsla för de krav och 
anspråk som trafikanterna ska förmås uppleva. 
Hastighetsskyltarna räcker inte som påminnelse. 
Det krävs en successiv anpassning.

genomfArt i tät BeByggelse

Vägar byggs mellan tätorter och i många fall dras 
de också genom dem. Helst bör genomfarter und-
vikas, men i många mindre orter kan de bli nöd-
vändiga. Även om staten är ansvarig väghållare bör 
utformningen anpassas till de krav och anspråk 
som ställs från kommun och boende i orten. 

Kommunerna beslutar om gränsen för tättbe-
byggt område, och om alla hastighetsgränser inom 
det området oavsett vem som är väghållare. Sedan 
2 maj 2008 kan kommunerna införa 30 och 40 
km/tim i hela eller delar av ett tättbebyggt område 
(3 kap 17 § TrF). Sedan den 1 augusti 2008 har 
kommunerna också möjlighet att besluta lokala 
trafikföreskrifter om 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
och 110 km/ tim inom tättbebyggt område (VVFS 
2008:184). Beslut om annan hastighetsgräns än 
50 km/ tim inom tättbebyggt område får ske om 
det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerhet, 

framkomlighet eller miljö. Innan ett hastighetsbe-
slut fattas har kommunen skyldighet att låta den 
polismyndighet och statliga väghållningsmyndig-
het som berörs få yttra sig över förslaget (10 kap 
5 § TrF). Trafikverket tar beslut om föreskrifter 
om 80 km/tim och högre på längre sträckor utan-
för tättbebyggt område. Länsstyrelse kan sänka 
hastighetsgränsen på kortare sträcka utanför 
tättbebyggt område genom beslut om lokal tra-
fikföreskrift. Kommunens beslut överprövas först 
av länsstyrelsen och sedan av Transportstyrelsen 
(från 1 januari 2009). Länsstyrelsernas beslut 
överprövas av Transportstyrelsen (från 1 januari 
2009). Trafikverkets beslut överprövas av reger-
ingen.

Samråd är viktigt. Även om vägen är en del 
av ett viktigt godsstråk måste avvägningar göras 
mellan alla anspråk. Vissa ställer anspråk under 
någon minut av en lång resa, medan andra ställer 
anspråk under dygnets alla timmar.

gAtUrUmmet

Trafik för en attraktiv stad (TRAST) och samver-
kansprojektet Den goda staden sätter fokus på 
stadsutveckling där trafiksystemet ska stödja sta-
dens utveckling. Stadsutveckling handlar bl.a. om 
att ge staden ett ökat innehåll av mänsklig aktivi-
tet. Ökad mänsklig aktivitet sätter fokus på några 
villkor – gaturummens utformning är ett av dem, 
kanske avgörande. Det sätt på vilket gatans ”golv” 
utformas påverkar inte bara trafikfunktionen och 
det sätt vi beter oss på som trafikanter i det speci-
fika rummet, utan även upplevelsen av gaturum-
met och känslan av att vilja vistas där. 

Gaturummens utformning bör vara ett uttryck 
för de övergripande målen om stadens funktion 
och karaktär. Staden ska vara säker och trygg samt 
tillgänglig för alla. Miljön ska vara god med avse-
ende på hälsa och trivsel. Utformningen av gatans 
”golv” påverkar samtliga stadsbyggnadskvaliteter. 
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Det är viktigt att vara medveten om detta. Enstaka 
detaljer i utformningen kan i vissa fall vara avgö-
rande för både funktion och upplevelse. 

En attraktiv stad är en stad som inbjuder till 
mänskliga möten och aktiviteter. En central förut-
sättning för att åstadkomma sådana stadskvalite-
ter är att gående och cyklister kan ta sig fram på 
ett tryggt och säkert sätt. Därför bör gaturummens 
utformning utgå från att i första hand uppnå en 
god funktion för dessa båda trafikantgrupper. Det 
är särskilt viktigt när prioriteringar i utformnings-
standarden måste göras.

stADstyper

En stadstyp är en kortfattad beskrivning av prin-
cipiellt olika sorters bebyggelsestrukturer – med 
olika funktionssätt och egenskaper. För att för-
ankra diskussionen om vilken stad som efter-
strävas, och därmed val av transportstruktur, är 
det praktiskt att utgå från befintliga stadstyper. 
Exempel på olika svenska stadstyper är stensta-
den, trästaden, bostadsområde, arbetsområde 
eller villaområde. Med varje stadstyp följer ett 
antal regler och förhållningssätt, prioriteringar 
och resultat. En stadstyp innefattar en stor mängd 
avvägningar och aspekter på trafik, bebyggelse, 
säkerhet, struktur och attraktivitet. 

Varje kommun kan anpassa urvalet av stads-
typer till sina förutsättningar. I denna handbok 
används vanliga stadstyper för att exemplifiera 
och visa hur arbetsmetoden kan användas. 

liVsrUm

Livsrumsmodellen beskriver vilken potential 
olika gaturum har beroende på form, inramning, 
läge i stadsstrukturen etc. Denna potential tar 
sin utgångspunkt i rummets väggar och är lyhörd 
för vilken roll golvet kan spela om anspråken tas 
tillvara. Golvet blir en arena för olika anspråk, 
väggarnas anspråk, vistelsens möjligheter och 
trafikrörelsen i rummet. I livsrumsmodellen delas 
staden in i tre olika ”rum” och i två ”mellanrum”. 
Vi talar om Frirum, Integrerat frirum, Mjuktrafik-
rum, Integrerat transportrum och Transportrum. 
En ambition bör vara att på sikt ge de olika rum-
men en gestaltning som tydliggör deras roll. De 
blir självförklarande och är lätta att förstå för alla 
som vistas i rummen. Dagens utformning har ofta 
fokus på biltrafiken. Detta ger en otydlighet som 
kan göra det svårt att uppfatta rummets tillhörig-
het.

frirum (f) är ett gaturum för cyklister, fot-
gängare och lekande barn. I frirummet ska de 
oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för 
motorfordonstrafik, som i princip inte bör före-
komma. Utformningen måste utgå från gåendes 
och cyklisters perspektiv och hastighet, vilket 
innebär detaljrikedom och småskalighet med 
många möjligheter till möten mellan människor. 
Bilfria områden är till exempel torg, parker, lek- 
och fritidsområden, avstängda gator, separata 
gång- och cykelvägar. Mopedtrafik är inte lämplig 
på dessa platser. 

Livsrums-
modellens rum 
benämns frirum, 
integrerat frirum, 
mjuktrafikrum, 
integrerat trans-
portrum och 
transportrum. 
Källa: Rätt fart i 
staden, Sveriges 
Kommuner och 
Landsting och 
Trafikverket 2008
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integrerat frirum (if) är ett gaturum där fot-
gängare och cyklister är prioriterade. Motorfor-
don har möjlighet till begränsad inkörning men 
alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikan-
terna. Låg fart är en förutsättning och prioritet för 
fotgängare/ cyklister gäller. Väggarna består ofta 
av hus med entré mot rummet. Ytorna har delad 
funktion. Rummen finns i de finaste delarna av 
stadens nät, i torgbildningar, i entréområden, cen-
trala offentliga gaturum m.m. 

mjuktrafikrum (m) är ett gaturum som omfat-
tar större delen av stadens/tätortens gaturum. 
Väggarna i rummen uttrycker ett anspråk på kon-
takt och närvaro. Rummet bör tillmötesgå män-
niskors anspråk på att lätt kunna röra sig i rum-
mets längs- och tvärriktning. I rummet ska bilister 
och oskyddade trafikanter samspela. Biltrafikens 
ytor begränsas så långt det går med hänsyn till 
gatornas funktion.

integrerat transportrum (it) är ett gaturum 
där oskyddade trafikanter kan färdas i rummet 
men där de har ringa anspråk på att korsa det. 
Det finns också ringa anspråk på vistelse i rum-
met. Väggarna vänder sig mot rummet men har 
ringa anspråk på detta. Det är långa avstånd mel-
lan entréerna. Korsningsanspråket uppkommer i 
anslutning till korsningar mellan de integrerade 
transportrummen eller andra livsrum. I rummet 
har oskyddade trafikanter ett anspråk på trygghet 
i form av andra trafikanters närvaro men utan att 
samspela med dem. Gaturummet har som regel en 
transportfunktion.

transportrum (t) är ett gaturum för enbart 

motorfordonstrafik, där gång- och cykelpassager 
på ett bekvämt och tryggt sätt är separerade från 
motorfordonstrafiken. Väggarna vänder inte sina 
anspråk mot rummet. Transportrummet omgär-
das av barriärer, synliga eller osynliga. Trans-
portrummet har en renodlad trafikuppgift. Dess 
karaktär påverkas ringa av motorfordonens has-
tighetsnivå. För övergripande huvudtrafiknät för 
biltrafik bör transportrum eftersträvas.

trafikens anspråk
Riksdagen beslutar om de transportpolitiska 
målen. De transportpolitiska målen visar de poli-
tiskt prioriterade områdena inom den statliga 
transportpolitiken. De är en utgångspunkt för alla 
statens åtgärder inom transportområdet, exem-
pelvis hur myndigheterna ska prioritera bland 
olika önskemål och behov när de genomför sina 
uppdrag. Målen ska även vara ett stöd för och kun-
na inspirera regional och kommunal planering.

Det övergripande målet för svensk transport-
politik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-
ning för medborgare och näringsliv i hela landet. 
Under det övergripande målet finns också funk-
tionsmål och hänsynsmål med ett antal priorite-
rade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgäng-
lighet för människor och gods. Trafikens anspråk 
sammanställs i trafik- och nätanalys. Nätanalysen 
anger funktion för olika trafikslag/trafikantka-
tegorier. Trafikanalysen ger flödenas storlek och 

Funktionsmål och hänsynsmål. 
Källa: Prop. 2008/09:93, Mål för 
framtidens resor och transporter.
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13variation etc, funktionellt prioriterat vägnät, 
övergripande huvudnät i tätort för gående, cykel 
kollektivtrafik och biltrafik. 

Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska medverka till att ge alla en 
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 
och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft 
i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 
kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Följande preciseringar är gjorda för att styra 
det pågående arbetet:

 ➤ Medborgarnas resor förbättras genom ökad 
tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

 ➤ Kvaliteten för näringslivets transporter 
förbättras och stärker den internationella 
konkurrenskraften.

 ➤ Tillgängligheten förbättras inom och mel-
lan regioner samt mellan Sverige och andra 
länder.

 ➤ Arbetsformerna, genomförandet och resul-
taten av transportpolitiken medverkar till 
ett jämställt samhälle.

 ➤ Transportsystemet utformas så att det är 
användbart för personer med funktions-
nedsättning.

 ➤ Barns möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ökar.

 ➤ Förutsättningarna för att välja kollektivtra-
fik, gång och cykel förbättras.

Funktionsmålet om att skapa tillgänglighet för 
människor och gods innebär stora krav på väg- och 
gatuutformning. Väg- och gatunätet ska ibland 
vara tillgängligt för långa och tunga godstranspor-
ter och samtidigt ge barn och funktionsnedsatta 
möjligheter att använda vägnätet på ett säkert sätt. 
Målet att öka möjligheterna att välja kollektivtra-
fik ställer ökade krav på särskilda bussfält, kollek-
tivtrafikprioriterade signaler, lämpligt utformade 

busshållplatser m.m. Målet om utformning för ett 
mer jämställt transportsystem torde bl.a. innebä-
ra större krav på säkerhet och trygghet ibland på 
bekostnad av tillgänglighet. Belysnings- och skylt-
ningsfrågor är också viktiga i detta sammanhang.

Biltransportsystemet behöver utformas för 
många olika typer av resenärer och ärendetyper 
– gods- och biltransporter med korta och långa 
reslängder, gående, cyklister, barn och funktions-
nedsatta. Resorna kan gälla arbetsresor, fritids-
resor, tjänsteresor, varutransporter osv. Väg- och 
gatuutformningen ska ske med hänsyn till alla 
dessa resors krav, men innebär ofta att avväg-
ningar måste göras i varje enskilt fall beroende på 
behoven på den aktuella platsen.

För att uppnå funktionsmålen måste ett 
gatu- och vägnät skapas som är väl anpassat till 
samhällets olika tillgänglighets- och framkomlig-
hetsanspråk. Ett hierarkiskt vägsystem med olika 
vägtyper med varierande standard och hastighets-
gränser anpassat till de internationella, natio-
nella och regionala anspråken har byggts upp och 
utvecklas kontinuerligt.

Hänsyn till viktiga egenskaper
Utöver funktionsmål formuleras också hänsyns-
mål som samtidigt ska uppfyllas när infrastruktu-
ren ska utformas, bl.a. hänsyn till trygghet, trafik-
säkerhet och miljö och hälsa, men även möblering 
och drift och underhåll av väg- och gaturummen. 

tryggHet

Otrygghet för att man själv eller anhöriga ska råka 
ut för skador i trafikmiljöer påverkar hälsotillstån-
det i negativ riktning. Undersökningar visar att 
äldre personer avstår från att gå ut av sådana skäl, 
vilket begränsar tillgängligheten till olika aktivite-
ter på ett för individen och samhället oönskat sätt. 
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Den s.k. Nollvisionen är grunden för trafiksä-
kerhetsarbetet i Sverige. Den är fastlagd genom 
beslut i Riksdagen och utgår från att transportsys-
temet ska utformas på ett sätt som förhindrar att 
människor dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men 
utgör också en strategi för att forma ett säkert 
vägtransportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet i 
Nollvisionens anda innebär att vägar, gator och 
fordon i högre grad ska anpassas till människans 
förutsättningar. Ansvaret för säkerheten delas 
mellan dem som utformar och dem som använder 
vägtransportsystemet.

Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att 
förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet 
utformas med hänsyn till insikten om att männis-
kor gör misstag och att trafikolyckor därför inte 
kan undvikas helt. Den perfekta människan finns 
inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, 
men inte att de leder till allvarliga personskador. 
På vägen till visionsmålet har riksdagen formule-
rat etappmål. För år 2020 bör antalet omkomna 
inom vägtransportområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel jäm-
fört med antalet år 2007.

Ingår en planerad väg i det svenska TEN-väg-
nätet kräver Vägsäkerhetslagen (2010:1 362) att 
en trafiksäkerhetsanalys och en trafiksäkerhets-
granskning genomförs enligt fastlagda rutiner. 

miljö

Politiska etappmål finns för utsläpp av luftföro-
reningar och klimatgaser samt för störningar 
av buller. Avgörande för luftföroreningarna är 
gaturummets utseende, biltrafikens storlek och 
sammansättning, fordonshastigheternas storlek 
och jämnhet. Avgörande för klimatgaserna är 

främst fordonens utsläppsegenskaper, trafikflö-
dets storlek och sammansättning, tillåten hastig-
het, vägens lutningar och korsningsutformning. 
Bullernivåerna påverkas förutom av dessa även 
av beläggningen, landskapet mellan väg och hus, 
fasadisolering, förekomst av bullerskydd.

Trafikverket har en miljöpolicy som även 
omfattar utveckling och planering av transport-
systemet. Den innebär att Trafikverket ska leda 
en utveckling där transportsystemets negativa 
påverkan på miljö och hälsa minskar, samtidigt 
som förutsättningarna för resor och transporter 
förbättras.

Alla har ansvar för att i samverkan med sam-
arbetspartners stödja utvecklingen mot ett miljö-
mässigt hållbart transportsystem genom att:

 ➤ planera, bygga och förvalta transportsyste-
met på ett miljöanpassat sätt,

 ➤ integrera miljöhänsyn i det dagliga arbetet,
 ➤ utveckla transportsystemet i enlighet med 
alla steg i fyrstegsprincipen,

 ➤ kommunicera hur beslut påverkar miljön 
och de övervägande som gjorts,

 ➤ uppmärksamma och följa författningar och 
andra krav, och

 ➤ lära av erfarenheter för ständig förbättring.

Förväntade miljöeffekter av en ombyggnad eller 
nybyggnad av väg ska alltid beskrivas redan i pla-
neringsskedet. Anses projektet ha en betydande 
miljöpåverkan ska en särskild Miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) utföras och kommuniceras 
med berörda instanser. MKB:n måste också få ett 
lagstadgat godkännande innan projektet kan dri-
vas vidare. 

Inom området vägutformning behandlas mil-
jöåtgärder och deras effekter främst inom delarna 
vägarkitektur, linjeföring, barriärer och fauna-
skydd.
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Vägtrafiken påverkar människors hälsa på flera 
sätt. Skador genom trafikolyckor eller fallolyckor 
i väg- och gatumiljöer är uppenbara. Dessa häl-
soförluster kvantifieras årligen genom olycks-
fallsstatistiken. Miljöns påverkan är mer diffus. 
Tusentals svenskar dör årligen av den sämre luf-
ten som vägtrafiken orsakar, genom att de andas in 
avgaser, partiklar från slitage av vägbana och däck 
och annat damm inom trafikens influensområde. 

Sömnstörningar och stress från trafikbuller är 
ett annat hälsoproblem som uppskattas ge sämre 
livskvalitet för cirka 2 miljoner svenskar, främst 
i tätorterna. För högt buller ger risk för förhöjd 
blodtrygg och högre risk att drabbas av hjärt-
kärlsjukdom.

möBlering

Väg- och gaturummets möbler omfattar bl.a. belys-
ningsstolpar, träd, cykelställ, viloplatser, pappers-
korgar, pollare etc. Alla dessa gatumöbler behövs 
för att tillgodose de olika anspråk som finns i väg- 
och gaturummet. Gatumöblerna tydliggör, stödjer 
och klargör hur gaturummet är tänkt att användas. 
Genom att tydligt visa vad gaturummet är till för, 
med stöd av bl.a. gatumöbler kan anspråk, hänsyn 
och villkor i gaturummet tillgodoses. 

Drift & UnDerHåll

Drift- och underhållsaspekter behöver få stort 
utrymme i planeringen. Det som planeras måste 
gå att sköta på ett effektivt sätt. Arbetsmiljöreg-
lers krav på beslut om omledning vid olika slag av 
underhållsåtgärder behöver beaktas. 

Ovårdade miljöer ökar vandalisering och 
otrygghet och bristande halkbekämpning kan få 
stora konsekvenser för gåendes och cyklisters 
säkerhet. För personer med rörelsehinder innebär 
ojämna ytor en ökad risk för att falla. Bristande 
snöröjning försvårar framkomligheten. En god 

skötsel ger en positiv upplevelse.
Singelolycka är den vanligaste typen av olyckor 

bland oskyddade trafikanter. Bland fotgängare är 
fall pga. ojämnheter i beläggning, halka eller vid 
trottoarkant vanligast. Det vanligaste för cyklister 
och mopedister är olycka vid halt väglag pga. is, 
snö, regn, blöta löv eller sladd i grus.

Utformningen bör avvägas så att rimliga villkor 
för drift och underhållsverksamheten uppfylls. 
Maskinparken bör anpassas i lika hög grad som 
utformningen av gaturummet. 

Villkor att uppfylla

lAgAr i plAneringsprocessen

Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av 
flertalet lagar och föreskrifter som är lämpliga att 
känna till för att planering av de vanligaste utform-
ningsprojekten. Sammanställningen är inte hel-
täckande utan avser att ge en bred överblick. 

✽

Trafikverket har ansvaret för att planera, bygga 
och sköta statliga järnvägar och allmänna vägar, 
framför allt på landsbygden men även vissa tät-
ortsleder. Trafikverket har också ansvar för de 
statliga färjelederna. 

Många behöver samverka för att ta hand om 
och utveckla statens väg- och järnvägsnät. Tra-
fikverket samarbetar med statliga myndigheter, 
länsstyrelser, kommuner, kollektivtrafikmyndig-
heter, intresseorganisationer, region- och samver-
kansorgan, allmänheten och fastighetsägare som 
berörs.

I tätorter är det oftast kommunen som plane-
rar och bygger gator med stöd av plan- och bygg-
lagen, PBL. Inom det egna väghållningsområdet 
kan kommunen i stället välja att planera en väg 
med stöd av väglagen, om vägen uppfyller kraven 
för allmän väg. Spårväg och tunnelbana planeras 
enligt PBL, men det finns också möjlighet att pla-
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järnväg. Planeringsprocesserna är dock i huvud-
sak lika oavsett vilken lag man stöder sig på.

Följande lagar, med tillhörande förordningar, 
är de som i huvudsak ska tillämpas i planlägg-
ningsprocessen av vägar:

Väglagen (1971:948)
Väglagen (1971:948) och vägförordningen 
(2012:707) innehåller regler om byggande av 
väg, drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas 
i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna 
vägar, det vill säga riksvägar och länsvägar. I väg-
lagen står att med väghållning avses både byggan-
de och drift av väg. Lagen definierar också vad som 
menas med dessa två begrepp. Vidare framgår att 
staten, genom Trafikverket, är väghållare för all-
männa vägar. Regeringen kan besluta att en kom-
mun istället ska vara väghållare enligt väglagen.

I lagen slås fast att vägplan ska upprättas för 
åtgärder som innebär byggande av väg i lagens 
mening. Där regleras också den planläggningspro-
cess som leder fram till en fastställd vägplan och 
som således är en förutsättning för byggande av 
väg. En grundläggande utgångspunkt är att när en 
väg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas 
så, att ändamålet med vägen uppnås med minsta 
intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Hän-
syn ska tas till stads- och landskapsbilden och till 
natur- och kulturvärden.

Väghållningsmyndigheten har enligt väglagen 
rätt att få tillträde till mark för förberedelse till 
byggande av väg, det vill säga markundersökning-
ar, mätningsarbeten och liknande som behövs för 
att planläggningen ska kunna genomföras.

Enligt väglagen ställs krav på att en väg ska 
underhållas, repareras och på annat sätt hållas i 
ett skick som är tillfredsställande för samfärdseln. 
Till drift av väg hör även serviceåtgärder och för-
bättringsåtgärder. 

Vägsäkerhetslagen (2010:1 362)
Vägsäkerhetslagen (2010:1 362) gäller vägar eller 
vägprojekt som ingår i TEN-vägnätet i Sverige. 
Lagen gäller dock inte vägtunnlar, vilka omfat-
tas av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. 
Transportstyrelsen ska utöva tillsyn enligt vägsä-
kerhetslagen och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen, till exempel vägsäkerhetsför-
ordningen (2010:1 367).

Enligt vägsäkerhetslagen ska väghållaren för 
varje vägprojekt som omfattas av lagen göra en 
trafiksäkerhetsanalys. Trafiksäkerhetsanalysen 
ska bland annat innehålla en beskrivning av den 
aktuella trafiksäkerhetssituationen, de trafiksä-
kerhetsmässiga problemen och de mål som ska 
uppnås med vägprojektet. Enligt Transportstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd om vägsäker-
het (TSFS 2013:31) ska en trafiksäkerhetsanalys 
vara genomförd innan en vägplan kungörs.

Enligt vägsäkerhetslagen ska väghållaren 
också, för varje vägprojekt som omfattas av lagen, 
utse en trafiksäkerhetsgranskare som ska följa 
planläggningen av vägprojektet och göra en trafik-
säkerhetsgranskning samt upprätta gransknings-
rapporter. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om vägsäkerhet ska granskning-
en ske i den inledande planläggningen av vägen, 
i fasen för vägens detaljutformning och i fasen 
omedelbart före det att vägen tas i bruk.

Trafiksäkerhetsanalyser och trafiksäkerhets-
granskningar ska genomföras enligt rutiner som 
Trafikverket beslutat.

Miljöbalken (1998:808)
Planläggning och byggande av väg och järnväg 
omfattas av miljöbalken och väglagen/lag om byg-
gande av järnväg. Lagarna gäller parallellt. Miljö-
balkens övergripande mål är att främja en hållbar 
utveckling, vilket framgår av portalparagrafen i 1 
kap. 1 §. Här anges också grundläggande krav för 
tillämpningen.
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17Hänsynsreglerna i miljöbalken är centrala 
och gäller alla verksamheter eller åtgärder inom 
miljöbalkens tillämpningsområde. De ställer krav 
på att samtliga beslut (till exempel om alternativ, 
utformningar och skyddsåtgärder) som fattas 
utgår från dessa regler.

Hänsynsreglerna avser

 ➤ bevisbördsregeln,
 ➤ kunskapskravet,
 ➤ försiktighetsprincipen,
 ➤ produktvalsprincipen eller substitutions-
principen,

 ➤ hushållnings- och kretsloppsprinciperna,
 ➤ lokaliseringsprincipen,
 ➤ skälighetsregeln, samt
 ➤ skadeansvaret.

Andra centrala bestämmelser som har stor bety-
delse för väg- och järnvägsprojekt är hushållnings-
bestämmelserna för mark och vattenområden och 
bestämmelserna om miljökvalitetsnormer. Enligt 
hushållningsbestämmelserna ska riksintressen 
utses även för infrastrukturanläggningar. Tra-
fikverket har ansvar för att peka ut riksintressen 
för järnvägar, vägar, sjöfart och flyg.

Många åtgärder som ska utföras i samband 
med ett väg- eller järnvägsprojekt måste prövas 
separat enligt miljöbalken eller dess förordningar. 
Exempel på prövningar är vattenverksamhet, 
avfall, täkter, områdesskydd och artskydd. De 
olika intressen som berörs av sakprövningar är 
även en del av MKB-processen för planen. Analys 
och samråd kring dessa intressen och kommande 
prövningar behöver påbörjas tidigt i planlägg-
ningsprocessen.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Plan- och bygglagen reglerar hur mark- och vat-
tenområden används och hur bebyggelse ska få 
komma till och utformas. Vid prövning av frågor 
enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska hän-

syn tas till både allmänna och enskilda intressen. 
Lagen slår fast att det är en kommunal angelägen-
het att planlägga användningen av mark och vat-
ten enligt lagens regler.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan 
som omfattar kommunens hela yta. Den ska ge 
vägledning för beslut om användningen av mark 
och vattenområden. Kommunen får reglera mark- 
och vattenområdens användning. Bebyggelse 
och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller 
områdesbestämmelser.

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett 
mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyg-
gelse och byggnadsverk samt reglera bebyggel-
semiljöns utformning. Av en plan ska det framgå 
hur olika intressen har sammanvägts och hur 
gemensamma frågor har lösts. Den ska bland 
annat redovisa vilken typ av bebyggelse som får 
utföras och hur gator och andra allmänna platser 
ska utformas och användas. En detaljplan ska ha 
en genomförandetid på minst fem och högst fem-
ton år. Under denna tid får detaljplanen i princip 
inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda 
fastighetsägares vilja.

Områdesbestämmelser kan användas för att 
reglera ett begränsat antal frågor inom områden 
som inte har detaljplan. De kan vara ett alternativ 
till detaljplan när det finns ett behov av att reglera 
befintlig bebyggelse, men ger ingen byggrätt och 
inte heller någon rätt för kommunen att lösa in 
mark.

Staten, genom länsstyrelsen, ska överpröva 
kommunens beslut att anta detaljplaner och 
områdesbestämmelser om dessa inte uppfyller ett 
antal krav i PBL, bland annat tillgodoseendet av 
riksintressen.

Plan- och bygglagen med tillhörande förord-
ningar reglerar när lov behövs. Det handlar om 
bygg-, mark- och rivningslov. En detaljplan eller 
områdesbestämmelser kan innehålla bestämmel-
ser som ändrar lovplikten. 
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Kulturmiljölagen (1988:950) är den centrala lagen 
för kulturmiljövården. Den lägger fast de grund-
läggande bestämmelserna om skydd för viktiga 
delar av kulturmiljön och innehåller bland annat 
bestämmelser om fornlämningar. 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, 
eftersom det är en nationell angelägenhet att 
skydda och vårda kulturmiljön.

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete ska se till att skador på kul-
turmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelser-
na i lagen syftar till att tillförsäkra nuvarande och 
kommande generationer tillgång till en mångfald 
av kulturmiljöer.

Enligt kulturmiljölagen föregås en arkeologisk 
slutundersökning av en arkeologisk utredning och 
förundersökning. Behov av arkeologisk utredning 
ska därför tas upp i samband med samråd med 
länsstyrelsen under planläggningsprocessen. För 
en smidig process genomförs eventuell utredning 
och förundersökning innan en väg- eller järnvägs-
plan fastställs.

lAgAr ocH föreskrifter i 
Utformningsprocessen

Avsnittet innehåller en kort beskrivning av flerta-
let lagar och föreskrifter som är lämpliga att känna 
till för att hantera de vanligaste utformningspro-
jekten. Sammanställningen är inte heltäckande 
utan avser att ge en bred överblick. 

Trafikregler
Ett grundläggande mål vid utformningen av en 
trafikmiljö ska vara att den medverkar till en hög 
trafiksäkerhet samtidigt som den ger förutsätt-

ningar för en god framkomlighet och tillgänglig-
het. En del i detta är att trafikanterna ges förut-
sättningar för att uppträda på ett trafiksäkert sätt. 
Medel för att uppnå detta är fysisk utformning 
och trafikregleringar som främjar ett samspel i 
olika trafiksituationer, hastighetsanpassning och 
regelefterlevnad. Många regelöverträdelser i tra-
fiken beror på brister i den fysiska utformningen. 
För att uppnå ett önskat trafikbeteende är det 
viktigt att den fysiska utformningen är sådan att 
den ger tydliga signaler till trafikanterna om vilka 
beteenden som ska uppnås. För att kunna göra 
den bedömningen krävs att man känner till vilka 
allmänna trafikregler som blir tillämpliga och 
vilka särskilda trafikregler som kan behövas. Det 
är mycket viktigt att utformningen harmonierar 
med trafikreglerna.

De allmänna trafikreglerna i trafikförord-
ningen utgår från ett antal definierade beteck-
ningar (lag 2001:559 om vägtrafikdefinitioner och 
förordningen 2001:651 om vägtrafikdefinitioner). 
Här definieras bland annat betydelsen av sådana 
beteckningar som väg, körbana, körfält, parkering 
och övergångsställe. I definitionerna fastställs 
sedan vissa förutsättningar som direkt eller indi-
rekt är knutna till utformningen. Exempel på 
sådana förutsättningar är krav på utmärkning, 
vägmarkering eller beslut om särskilda trafik-
regler genom lokala trafikföreskrifter. En viktig 
utgångspunkt vid val av utformning är därför att 
vara medveten om dessa beteckningar och vad 
de står för. En fråga man bör ställa sig är om den 
utformning man arbetar med på ett tydligt sätt 
kommer att ge tillräcklig information till trafikan-
ten om vilken trafikregel som är tillämpbar.

I vägmärkesförordningen (2007:90) finns 
bestämmelser om vilka anvisningar genom väg-
märken, trafiksignaler, vägmarkeringar m.fl. som 
får användas. Utformning, storlek och färgsättning 
framgår även där eller i tillämpningsföreskrifter 
från Transportstyrelsen. Detta innebär att andra 
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arna inte får vara utformade på annat sätt.

ALM
Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning antogs av FN 2006. Sverige 
anslöts sig till konventionen 2008.

Boverket har gett ut föreskrifter och allmänna 
råd (ALM) om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader. ALM 2 är 
den svenska tillämpningen av tillgänglighetskra-
ven och är skall-krav vid utformning.

Vid målformuleringen av utformningsprojek-
tet kan tillgänglighet för människor med nedsatta 
funktioner med fördel anges, för att leda till att 
skall-kravet blir uppfyllt och för att ge stöd för en 
god livssituation för alla medborgarna.

Barnkonventionen
År 1989 antog Förenta Nationerna (FN) en kon-
vention om barnets rättigheter. Konventionens 
budskap kan sammanfattas i, ”Barn ska respekte-
ras”. Med barn menas personer i åldern 0–18 år

Regeringen och riksdagen har det yttersta 
ansvaret för att konventionen efterföljs. 1999 fat-
tade riksdagen ett beslut om en nationell strategi 
för att förverkliga barnkonventionen.

Följande situationer anger exempel på var 
barnperspektivet gör skillnad vid utformning av 
vägar och gator:

 ➤ Frihet från barriärer i gaturummet ökar 
barnens rörelsefrihet.

 ➤ Tydlighet, enkelhet, enhetlighet och lättför-
ståelighet gör att barnen lättare ser, hör och 
förstår.

 ➤ Staket och avstängningarna bör inte ge vika, 
vara väl synliga samt ha tillräckligt skydd 
vid marken och tillräcklig höjd så att barn 
inte kan hamna i trafiken av misstag.

 ➤ Barn är särskilt känsliga för avgaser och 
partiklar.

 ➤ De är korta till växten och uppfattar inte 
situationer på samma sätt som längre män-
niskor.

 ➤ Barn är särskilt känsliga för ljud och buller, 
särskilt plötsliga ljud.

Riksintressen
Riksintresse i Sverige är mark- eller vattenområ-
den, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning 
och kommunikationer som långsiktigt ska skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada det 
värde som konstituerat riksintresset. Riksintres-
sen skyddas enligt hushållningsbestämmelserna i 
3 och 4 kap. miljöbalken. Riksintressen hanteras 
först i samband med prövningar av myndigheter 
enligt ett antal lagar såsom plan- och bygglagen, 
väglagen med flera. I Sverige har Boverket det 
övergripande ansvaret vad gäller riksintressen. 
Enligt en förordning är det ett antal centrala 
förvaltningsmyndigheter som har ansvaret att 
bedöma vilka mark- eller vattenområden som 
ska betraktas som riksintresse. Kommunerna 
ska sedan i sina översiktsplaner visa hur man ska 
ta tillvara riksintressena. Riksintressen bevakas 
av länsstyrelsen och får inte skadas påtagligt av 
exempelvis nya byggprojekt.

Djur och växter
Trafiken, vägarna och järnvägarna påverkar djur 
och växter, bland annat genom att landskapet 
delas upp i mindre delar. Uppdelningen innebär 
att djuren förlorar livsutrymme, att deras livsmil-
jöer blir förorenade och störda, att det skapas bar-
riärer i landskapet och att djur dödas.

Men transportlederna kan också i sig själva 
vara livsmiljöer av värde för den biologiska mång-
falden. Sveriges vägkanter täcker en yta lika stor 
som Öland. Där finns en rik flora av växter som har 
trängts undan från det övriga odlingslandskapet. 
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en speciell flora och fauna.

Vägar och järnvägar utgör i olika grad bar-
riärer som kan bryta förbindelserna mellan de 
områdena som djuren rör sig mellan. Trafikverket 
arbetar med att utveckla och använda ny kunskap 
för hur passager kan utformas och användas, i 
kombination med andra åtgärder som till exempel 
viltstängsel. På det sättet vill Trafikverket göra 
det lättare för djur att följa sina naturliga rörelse-
mönster och minska viltolyckorna. Ett exempel på 
enkla åtgärder är att man utformar och anlägger 
trummor så att fiskar kan vandra fritt i bäckar och 
åar och smådjur inte behöver ta omvägar.

Natur
Ofta finns en ambition, tidigt i ett projekt, att göra 
en särskild åtgärd för naturmiljön, men alltför ofta 
tappas det bort på vägen från tidig planering och 
projektering till bygghandling och bygge. Oftast 
beror det på att det är svårt att omvandla ekolo-
giska behov till tekniska krav. 

Inom Trafikverkets verksamhet finns stora 
möjligheter att skapa och ta tillvara värdefulla 
miljöer och arter. Mycket kunskap finns om vad 
och hur man kan göra, men det har tidigare inte 
funnits dokumenterat i en form som lätt kan 
användas i Trafikverkets verksamhet. 

Trafikverkets publikation ”Temablad Natur” 
beskriver hela processen för att skapa olika 
naturmiljöer inom ett investeringsprojekt. Vad 
man behöver kartlägga och identifiera tidigt i 
planeringen och vad som måste hanteras i senare 
skeden. Tekniska krav finns beskrivna liksom eko-
logiska behov och organisatoriska aspekter. 

Tanken är att nya naturmiljöer ska anläggas 
och, framförallt, att befintliga naturtyper ska tas 
tillvara och anpassas så att den biologiska nyttan 
blir så stor som möjligt.

Målgruppen är framförallt miljöspecialister 
och miljökonsulter, men givetvis kan de även 
användas ur informationssynpunkt för att visa på 

den ekologiska potentialen inom Trafikverkets 
verksamhet.

Förhoppningsvis gör temabladen att en större 
kunskap om biologisk mångfald skapas inom 
Trafikverkets infrastrukturmiljöer. Hittills finns 
följande Temablad Natur:

 ➤ Miljöanpassning av trummor
 ➤ Utter
 ➤ Sandmiljöer
 ➤ Holkar för fåglar och fladdermöss
 ➤ Bon i brinkar och branter
 ➤ Groddjur
 ➤ Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar 
för fåglar

 ➤ Biotopvård i vattendrag
 ➤ Viltanpassning av befintliga broar

Fornlämningar
Fasta fornlämningar är skyddade enligt lag. Ingen 
kan utan tillstånd enligt denna lag ”utgräva, rubba, 
överhölja eller eljest genom plantering eller bebyg-
gelse eller på annat sätt förändra eller skada eller 
borttaga fast fornlämning”. Länsstyrelsen utövar 
tillsyn över fasta fornlämningar i länet. Riksantik-
varieämbetet och statens historiska museer har 
överinseende över skyddet och vården av de fasta 
fornlämningarna i riket. Lag (1976:442).

VägArs ocH gAtors Utformning,  
VgU 2015

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från år 
2015 beskrivs Krav och Råd för utformning av den 
färdiga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. 
VGU 2015:s krav ska användas vid utformning 
inom Trafikverket. För kommunerna är VGU ett 
frivilligt och rådgivande dokument.

De nya reglerna är anpassade till en ny regel-
verksstruktur, med följande nivåindelade doku-
menttyper:
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gäller för alla väghållare.

 ➤ Övergripande krav, krav på samhällsnytta, 
systemstandard och livscykelkostnader, 
oftast ställda på en funktionell nivå. Tra-
fikverket ställer alltid dessa krav på de egna 
anläggningarna.

 ➤ Krav, denna dokumenttyp innehåller krav 
som åberopas i kontrakt, och används för 
upphandling av planering, projektering, 
byggande, underhåll och drift.

 ➤ Råd, denna dokumenttyp innehåller råd om 
hur krav tolkas och tillämpas.

 ➤ Begrepp och grundvärden
 ➤ Exempel

De nya reglerna innebär att man på ett tydligare 
sätt beskriver den färdiga väg- eller gatuanlägg-
ningens egenskaper. Det betyder att dokumenten 
kan användas som underlag för upphandling av 
projekteringsuppdrag och totalentreprenader och 
åberopas i kontrakt för dessa.

AnDrA regelVerk som AVser ByggAnDe 
eller förBättring AV VägAr

De här ovan redovisade dokumenten avser för-
utom upphandling främst trafikteknisk och geo-
metrisk utformning samt gestaltning av vägin-
frastrukturen. Närliggande dokument som berör 
konstruktion och underhåll av vägar är:

 ➤ Byggproduktförordningen är fullt tillämplig 
sedan 1 juli 2013. I Sverige blev den största 
förändringen att CE-märkning av bygg-
produkter är obligatorisk. CE-märkningen 
visar att byggproduktens prestanda har 
bedömts i enlighet med metoder och 
kriterier i en harmoniserad teknisk speci-
fikation och att tillverkaren upprättat en 

prestandadeklaration med uppgifter från 
denna bedömning. Produkter som inte är 
CE-märkta får alltså inte användas i väg-
produktionen. 

 ➤ tekniska krav och råd (trVk/trVr) som 
behandlar anläggningsteknik.

 ➤ Allmän material- och arbetsbeskrivning 
VVAmA är det samlade begreppet för ett 
antal publikationer med syfte att få enhet-
liga och välstrukturerade tekniska beskriv-
ningar och att rationalisera framtagningen 
av dessa. 

 ➤ Bro och tunnel, krav och råd är dokument 
och tekniska beskrivningar med hjälpmedel 
för de som arbetar med broar och tunnlar. 
Bro- och tunnelteknik innebär att med kun-
skap om utformningskrav, materialfrågor, 
konstruktions- och byggmetoder detaljut-
forma byggnadsverk så att de ställda kraven 
uppfylls under den önskade livslängden. 

 ➤ I Drift och underhåll finns information om 
skötsel av vägar. 

 ➤ geoteknik, krav och råd. Med geoteknik 
avses byggteknik i jord för att förebygga 
skred och begränsa sättningar. Här finns 
samlat dokument och tekniska beskriv-
ningar som hjälpmedel för de som arbetar 
med geoteknik.

 ➤ Vägteknik, krav och råd. Vägteknik handlar 
om hur en väg är uppbyggd och hur den 
bryts ned. I begreppet ingår även kunskap 
om hur de material som används då en väg 
byggs och underhålls fungerar. Här finns 
samlat dokument och tekniska beskriv-
ningar som hjälpmedel för de som arbetar 
med vägteknik.

 ➤ Allmänna tekniska beskrivningar (AtB) 
finns under respektive kunskapsområde 
ovan.
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Initiering, dvs. överlämnandet mellan tidigare 
planeringsskeden och själva utformningsarbe-
tet, behöver stöd i formell hantering och tydligt 
ansvarstagande. Planeringsrutinerna för över-
lämnandet klarläggs här. 

plAnläggningsprocessen reglerAs i lAg

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (SFS 
1971:948), lagen (SFS 1995:1 649) om byggande av 
järnväg och miljöbalken (SFS 1998:808).

Resultatet av planläggningsprocessen och 
utformningen av vägen eller järnvägen beskrivs 
och redovisas i en vägplan respektive en järnvägs-
plan. Det är även möjligt att planlägga för både 
väg- och järnvägsutbyggnad i samma plan.

Små okomplicerade åtgärder på en befintlig 
väg eller järnväg kan i vissa fall genomföras utan 
formell planläggning. Omgivningen får då påver-

kas enbart marginellt av åtgärden, förutom den 
påverkan som vägen eller järnvägen redan inne-
bär. Om det behövs mer mark måste det kunna 
ordnas genom avtal med markägaren. Exempel 
på sådana åtgärder kan vara att göra smärre jus-
teringar av en väg, bygga en bussficka eller för-
länga plattformarna vid en järnvägsstation. Om 
markägaren inte lämnar sitt medgivande måste 
Trafikverket göra en formell planläggning och ta 
fram en väg- eller järnvägsplan.

åtgärDsVAlsstUDie (åVs)

Planläggningen av väg och järnväg bör föregås av 
förberedande studier med syfte att göra analyser 
och prioriteringar av förslag till åtgärder i trans-
portsystemet utifrån fyrstegsprincipen. Sådana 
förberedande studier bör göras i en form som i 
första hand har en principiell karaktär och inte 
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Metodiken för åtgärdsvalsstudier. 
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har så stark inriktning mot utformning av kon-
kreta fysiska åtgärder. Trafikverket har valt att 
benämna dessa studier åtgärdsvalsstudier (ÅVS).

fyrstegsprincipen

1. tänk om.  Kan transportbehoven minskas 
eller andra transportsätt användas, kan 
behovet av resande påverkas, kan viss tra-
fik som i dag går på väg flyttas över till järn-
väg eller kan kollektivtrafiken utvecklas?

2. optimera.  Kan väg- eller järnvägsnätet 
utnyttjas effektivare, till exempel genom 
hastighetsanpassning, variabla hastigheter 
eller trafikreglering?

3. Bygg om.  Går det att lösa problemen 
genom förbättringar och mindre ombygg-
nader, till exempel breddning, förlängning 
av plattformar vid stationer, rätning av 
kurvor eller förstärkning?

4. Bygg nytt.  Krävs nyinvesteringar eller 
större ombyggnader, till exempel en ny 
trafikplats, ny mötesstation eller en helt ny 
väg eller järnväg?

Den förberedande studien behandlar vilka typer 
av åtgärder, oavsett trafikslag, som är möjliga att 
vidta för att lösa ett transportbehov. Syftet med 
en förberedande studie är att ge underlag för att 
bestämma vad som ska göras för att lösa trans-
portbehovet. Resultat av studien kan vara att det 
behövs åtgärder för att minska efterfrågan på 
transporter, åtgärder för effektivare användning 
av befintlig infrastruktur och om- och nybygg-

nadsåtgärder. Det är först om den förberedande 
studien leder fram till att lösningen är en väg- 
eller järnvägsbyggnadsåtgärd som planläggningen 
ska starta. Planläggningen handlar sedan om att 
utreda hur väg- eller järnvägsbyggnadsåtgärden 
ska genomföras. Åtgärdsvalsstudien blir ett viktigt 
underlag för den fysiska planläggningen.

fUnktionsUtreDning 

En funktionsutredning kan vara ett alternativ till 
en åtgärdsvalsstudie om det bedöms som troligt 
att tänkbara åtgärder handlar om den befintliga 
anläggningens funktion, drift- och trafiksituation, 
tillförlitlighet, omfattning, standard, tekniska 
tillstånd med mera. Om man däremot bedömer 
att det finns tänkbara åtgärder inom flertalet av 
fyrstegsprincipens steg bör en åtgärdsvalsstudie 
genomföras. Syftet med funktionsutredningen är 
normalt att inom befintlig anläggning förbättra 
anläggningens funktion för att svara upp mot nya 
eller utökade kundönskemål. 

UnDerHållsBeHoVsAnAlys

Underhållsbehovsanalysen syftar till att klargöra 
åtgärdsbehov för att vidmakthålla anläggningens 
funktion.

plAnläggning för Väg- ocH järnVäg

Efter åtgärdsvalsstudien startar den övergripande 
planeringen av de projekt som föranleder en 
infrastukturförändring. Efter den övergripande 

Ett kontinuerligt arbete med verksamheter 
och projekt i fyrstegsprincipens steg 1 och 2 
minskar behovet av åtgärder i steg 3 och 4. 
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planeringen sker sedan planeringen och utform-
ningen av de valda objekten. Efter prövning och 
godkännande kan objekten genomföras. 

Den övergripande planeringen på Trafikver-
ket sker inom verksamhetsområdet Planering. 
Verksamhetsområdet Planering sammanställer 
en ”åtgärdsbeskrivning” med ”inriktning utform-
ningsstandard” med kostnader och samhällseko-
nomiska bedömningar (SEB). Denna samman-
ställning utgör beställning som överlämnas till 
verksamhetsområdet ”Investering” för fortsatt 
utveckling och konkretisering fram till genomför-
ande. 

Planeringen av valda objekt startar med att ta 
fram en planläggningsbeskrivning för projektet. 
Här görs en preliminär bedömning av hur plan-
läggningsprocessen bör utformas, utifrån huru-
vida:

 ➤ projektet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan,

 ➤ alternativa lokaliseringar ska studeras, eller
 ➤ projektet behöver tillåtlighetsprövas.

Denna beskrivning ska redogöra för hur man avser 
att bedriva planläggningen. Av planläggnings-
beskrivningen ska det framgå projektets ända-
mål, omfattning och hur samråd ska bedrivas. I 
planläggningsbeskrivningen klarläggs syftet med 
samråd, vilka samrådsformer som planeras, när 
samråd är tänkt att genomföras under planlägg-
ningsprocessen samt preliminär samrådskrets 
för olika samrådstillfällen. Planläggningsbeskriv-
ningen ska användas som stöd för styrning och 
genomförande av kommunikationen som sker 
med både interna och externa intressenter. Syftet 
är att redan i ett tidigt skede av planläggningspro-

cessen tydliggöra vad arbetet innebär och vilka 
ytterligare samråds- och beslutstillfällen som är 
att förvänta.

I planläggningsbeskrivningen ska den nödvän-
diga samordningen med PBL och annan lagstift-
ning beskrivas, till exempel vilka tillstånd som ska 
hanteras enligt miljöbalken och vilka ändringar 
som behövs i gällande detaljplaner. Som underlag 
för planläggningsbeskrivningen kan det också fin-
nas avtal eller överenskommelser med kommun 
eller kollektivtrafikansvarig om gemensamma 
åtaganden under planläggningen, till exempel 
gemensam MKB och gemensamma samråd.

Planläggningsbeskrivningen ska uppdateras 
fortlöpande så att den är aktuell under processen. 
Den ska även finnas tillgänglig på Trafikverkets 
webbplats och vid samråd. Planläggningsbeskriv-
ningen är ett viktigt dokument för att samrådspar-
terna ska kunna delta i processen på ett bra sätt.

Väglagen och lag om byggande av järnväg har 
olika krav på hur den fysiska planläggningen 
ska genomföras, beroende på åtgärdens storlek, 
möjlighet till alternativa lokaliseringar, omgiv-
ningspåverkan, miljöpåverkan med mera. Tra-
fikverket har för att underlätta planläggningen 
identifierat fem typfall utifrån svaren på följande 
fyra frågor:

1. Är det en liten och okomplicerad åtgärd på 
befintlig anläggning som endast medför 
marginell ytterligare påverkan på omgiv-
ningen, och har berörda fastighetsägare 
eller innehavare av särskild rätt skriftligen 
medgett att mark eller annat utrymme får 
tas i anspråk?

2. Innebär åtgärden betydande miljö-
påverkan?

Åtgärdsvalsstudien är ett det 
första steget i planeringspro-
cessen.  
Källa: Trafikverket.se
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3. Finns det alternativa lokaliseringar som 
tillgodoser ändamålet och projektmålen?

4. Ska åtgärden tillåtlighetsprövas av reger-
ingen? 

Utifrån svaren på dessa frågor uppkommer ett 
antal varianter för genomförandet av den fysiska 
planläggningen. Trafikverket har valt att beskriva 
de normalt förekommande varianterna som fem 
typfall:

typfall 1. små och okomplicerade åtgärder 
på befintlig anläggning, endast marginell 
ytterligare påverkan på omgivningen, frivillig 
markåtkomst (svar ja på fråga 1)

typfall 2. ej betydande miljöpåverkan (svar 
nej på alla fyra frågorna)

typfall 3. Betydande miljöpåverkan, inga 
alternativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1, ja 
på fråga 2 samt nej på frågorna 3 och 4)

typfall 4. Betydande miljöpåverkan, alter-
nativa lokaliseringar (svar nej på fråga 1, ja på 
frågorna 2 och 3 samt nej på fråga 4)

typfall 5. tillåtlighetsprövning, betydande 
mil jöpåverkan, alternativa lokaliseringar (svar 
nej på fråga 1 samt ja på frågorna 2, 3 och 4)

Typfall 1 innebär inte byggande av väg eller järnväg 
i lagens mening, och ingen väg- eller järnvägsplan 
behöver därför tas fram.

När det är bestämt att en planläggning behövs 
görs en preliminär bedömning av vilken process 
(typfall) som ska tillämpas beroende av projektets 

karaktär. 
Under planläggningen kan bedömningen av 

hur processen ska utformas komma att ändras 
beroende på den kunskap som kommer fram om 
projektet. Det måste därför finnas en flexibilitet i 
arbetet som möjliggör övergång till ett annat typ-
fall. 

Typfall 5 utgörs av sådana projekt som Tra-
fikverket bedömer att regeringen kommer att 
tillåtlighetspröva. Dessa projekt har också av 
länsstyrelsen bedömts innebära betydande miljö-
påverkan och därmed krävs MKB. Vidare fordras 
utredning av olika lokaliserings- och utform-
ningsalternativ inför tillåtlighetsprövningen. När 
planeringen kommit så långt att infrastruktur-
byggaren har tagit ställning till vilka alternativ 
som är rimliga och rangordnat dessa, ska ärendet 
överlämnas till regeringen.

Trafikverket ska årligen underrätta regeringen 
om vilka projekt som Trafikverket anser ska tillåt-
lighetsprövas. Regeringen ska sedan ta ställning 
till vilka av dessa projekt som ska prövas. Tra-
fikverket har tagit fram en riktlinje, TDOK 2013:0 
403, som ska vara ett stöd i Trafikverkets bedöm-
ning av vilka projekt som ska föreslås för prövning 
samt vilket underlag som ska lämnas för varje 
projekt som föreslås för tillåtlighetsprövning.

I propositionen ”Planeringssystem för trans-
portinfrastruktur” (prop. 2011/12:118) har en 
modell för hur planeringssystemet ska utvecklas 
beskrivits. 

Bild av de fem typfallen.  
Källa: Planläggning av vägar och järnvägar, Trafikverket
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Tre regeringsbeslut krävs för att ett objekt ska 
kunna starta. Beslut om:

 ➤ fastställelse av nationell plan,
 ➤ att ett objekt kan byggstarta år 4–6, samt 
 ➤ att ett objekt kan byggstarta år 1–3.

Regeringen fattar årligen beslut om byggstarter år 
1–3 respektive år 4–6. Det årliga besluten innebär 
att ett objekt kan omprövas varje år. Trafikverket 
beslutar när under perioden 1–3 år ett objekt kan 
starta. 

Som underlag för regeringens beslut lämnar 
Trafikverket årligen:

 ➤ förslag till byggstarter år 1–3 resp. 4–6 och 
information om aktuellt planeringsläge, 

 ➤ finansiering, andel alternativ finansiering 
på objektnivå, samt

 ➤ förslag på åtgärder som ska tillåtlighets-
prövas.

Trafikverkets förslag skickas på remiss till Trafik-
analys. 

En väg- eller järnvägsplan ska alltid faststäl-
las. Vid prövning av ärenden enligt väglagen eller 
lagen om byggande av järnväg ska reglerna om all-
män hänsyn, riksintressen, hushållningsbestäm-
melser och miljökvalitetsnormer i miljöbalken 
tillämpas. Fastställande av väg- eller järnvägsplan 
ska då jämställas med meddelande av tillstånd 
enligt miljöbalken när det gäller dessa regler. 
Vägen eller järnvägen får börja byggas först sedan 
väg- eller järnvägsplanen har vunnit laga kraft.

sAmråD

Samråd är en fortlöpande process som pågår 
under hela planläggningsprocessen fram till 
och med kungörande för granskning. Samrådet 
måste ha olika inriktning beroende på hur långt 
i planläggningsprocessen man kommit. Vilka 
frågeställningar som är aktuella att samråda om 
är beroende av om det är tidigt eller sent i plan-
läggningsprocessen. Samråd ska genomföras så 
att det är möjligt att förstå och påverka projektets 
förslag till lokalisering och utformning som läggs 
fast successivt under planläggningen. För att sam-
rådet ska bli meningsfullt måste det bedrivas som 
en process där såväl samrådskrets som underlaget 
för samrådet kan variera.

Genom samråd ska den som avser att bygga väg 
eller järnväg (ofta Trafikverket regionalt) utbyta 
information och inhämta synpunkter. I lagstift-
ningen är formerna för samråd inte preciserade. 
Antalet samrådstillfällen ska anpassas så att sam-
rådskretsen ges möjlighet att förstå och påverka 
projektets inriktning.

Formerna för samrådet och antalet samråds-
tillfällen får anpassas till omständigheterna i det 
enskilda fallet. Ägare till fastigheter där mark eller 
utrymme kan komma att tas i anspråk för vägen 
ska dock alltid erbjudas minst ett samrådsmöte 
på orten. Inbjudan till samråd ska skickas ut med 
brev, kungörelse i ortstidning eller på annat lämp-
ligt sätt.

Här visas i vilket skede av planeringsprocessen samråden sker.  
Källa: Planläggning av vägar och järn vägar, Trafikverket
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Konsekvensbeskrivning innebär en arbetsprocess 
som integreras i planeringen på en övergripande 
nivå eller på projektnivå. Miljökonsekvensbe-
skrivning för planer, program och projekt är lag-
reglerad och grundad på EG-direktiv.

Konsekvensbeskrivning, bland annat miljö-
konsekvensbeskrivning (MKB), innebär en 
arbetsprocess som integreras i planeringen på 
övergripande nivå, på strategisk nivå eller på 
projektnivå. Därigenom tillförs kunskap, och alla 
relevanta potentiella effekter och konsekvenser 
kan beaktas på ett kreativt sätt och bidra till att 
forma strategiska planer/program eller projekt-
utformning. Redovisningen växer fram successivt 
och ger information och förståelse till allmänhet 
och beslutsfattare om effekter och konsekvenser 
och om möjligheter till ytterligare anpassning 
eller skadeförebyggande åtgärder. Effekter avser 
förändringar till följd av plan eller projekt jämfört 
med nollalternativ. Effekternas betydelse bedöms 
(värderas) och anges som konsekvenser för olika 
grupper av människor eller intressen. Beskrivning 
av effekter och konsekvenser används även för att 
kunna bedöma måluppfyllelse och för beräkning 
av samhällsekonomisk lönsamhet och värderas då 
i ekonomiska termer.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för pla-
ner, program och projekt är lagreglerad och grun-
dad på EG-direktiv. Dessutom finns en generell 
internationell praxis för konsekvensbeskrivning-
ar i allmänhet. Därför bör alla relevanta effekter 
och konsekvenser analyseras och bedömas på ett 
likartat sätt, även om vissa lagkrav gäller specifikt 
för MKB. Om inte alla effekter och konsekvenser 
behandlas likartat är det svårt att skapa bra hel-
hetslösningar. Utöver miljökonsekvenser behöver 
konsekvenser för olika trafik- och användargrup-
per samt många slags socioekonomiska konse-
kvenser (lokalt, regionalt etc.) behandlas. Samråd 
krävs enligt flera lagar och behöver behandla alla 

planeringsfrågor och alla relevanta effekter och 
konsekvenser.

Grundläggande för konsekvensbeskrivning är 
att:

 ➤ bedöma behovet av konsekvensbeskrivning 
och vid behov gå vidare med avgränsning 
så att konsekvensbeskrivningen anpassas 
till det aktuella fallet (plan/program eller 
projekt),

 ➤ beskriva förhållandena utan plan/program 
eller projekt (vid nollalternativet) och hur 
det förväntas utvecklas i framtiden (Detta 
bidrar till att identifiera handlingsalterna-
tiv och bildar referens så att effekter [för-
ändring] ska kunna beskrivas. Insamling 
av data kan behövas som bas för senare 
uppföljning av effekter [särskilda krav på 
data kan därför behöva övervägas],

 ➤ analysera och beskriva alternativens effek-
ter och konsekvenser samt möjligheterna 
att undvika och begränsa samt i vissa fall 
kompensera oönskade konsekvenser,

 ➤ jämföra alternativ för konsekvenser (Skill-
nader och likheter mellan alternativ lyfts 
fram, vilket bidrar till samlad utvärdering 
av alternativen och deras måluppfyllelse), 
samt

 ➤ ge förslag på uppföljning av effekter och 
konsekvenser, vilket ger möjlighet till kor-
rigering för att säkra viss kvalitetsnivå och 
till kunskapsåterföring. 

Konsekvensbeskrivningar på olika planeringsni-
våer ska komplettera varandra och dubbleringar 
ska undvikas. På en strategisk nivå är det sådana 
effekter och konsekvenser som påverkar strate-
giska val och effekter och som inte kan påverkas 
på projektnivå som i första hand ska behandlas. 
Konsekvensbeskrivningar ska endast behandla 
väsentliga effekter. Konsekvenser för särskilda 
grupper, såsom barn, analyseras när barn särskilt 
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ningen tydliggöra orsak och verkan samt graden 
av konsekvens (ev. skada).

I processen ska alla frågor och effekter upp 
inledningsvis, men genom avgränsning och även 
senare sker en utgallring av de väsentliga konse-
kvenserna inför redovisning. Man har kommit 
långt i beslutsprocessen om olika parter är över-
ens om vilka alternativ som ska studeras och över-
vägas och om hur konsekvensbilden ser ut.

Underlag för analys av landskapets innehåll, 
egenskaper och lämplighet kan ofta samordnas, 
vilket även främjar såväl samarbetet mellan kom-
petenser som beaktandet av olika slags effekter. 
Riskanalyser kan samordnas för flera typer av 
effekter. Förväntade konsekvenser för omgivning-
en av olyckshändelser behandlas i MKB. 

Hälsoaspekter kan vara mångfacetterade och 
de hör inte alltid naturligt hemma i MKB, som 
primärt hanterar konsekvenser för omgivningen 
till en anläggning. Trafiksäkerhet är ett viktigt 
hänsynsmål i transportpolitiken vid sidan av 
miljö. Att minimera olyckor med personskador 
för användare av transportsystemet är ofta ett 
viktigt syfte med en infrastrukturåtgärd. Bedömd 
förändring av risken för olyckor bör sammanfattas 
i MKB med angivande av hänvisning till annan del 
av en bred konsekvensbeskrivning – en del som 
behandlar konsekvenser för trafikanter. Inom 
transportsektorn finns mål om att öka andelen 
gående, cyklande och kollektivresande – ett mål 
som korresponderar mot hälsopolitiska mål om 
ökad fysisk aktivitet och kommunala mål om till-
gänglighet t.ex. till friluftsområden. Fördelning 
av konsekvenser mellan befolkningsgrupper kan 
integreras eller analyseras separat, vilket i båda 
fallen ska säkra ett beaktande. Det kan gälla barn, 
äldre, funktionshindrade, jämställdhet, arbets-
pendlare med flera.

Konsekvenser för medelstora och större infra-
strukturprojekt är ofta mångfacetterade. Därför 

behöver konsekvensbeskrivningar omfatta ett 
brett perspektiv. Avgränsning mellan olika delar 
bör göras i varje enskilt fall, eftersom det inte 
är klara gränser mellan miljökonsekvenser och 
andra konsekvenser. MKB handlar ofta till stor del 
om miljöeffekter som rör människor direkt eller 
indirekt. Barnfrågor och barriärverkan för män-
niskor tangerar både miljö, säkerhet och tillgäng-
lighet. Jämställdhetsaspekter kan läggas på det 
mesta, men är ofta mest knutna till konsekvenser 
för användargrupper och sociala/samhälleliga 
konsekvenser.

Specialorienterade konsekvensbeskrivningar 
förekommer i sammanhang där konsekvenserna 
inte är mångfacetterade. Genom breda konse-
kvensbeskrivningar, inklusive MKB, blir det möj-
ligt att bedöma konsekvensernas sammantagna 
bidrag till hållbar utveckling.

sAmlAD effektBeDömning (seB)

Trafikverket har ett samlat ansvar för samhälls-
ekonomiska analyser. Den statliga förvaltnings-
myndigheten Trafikanalys har en granskande roll. 
Trafikverket ska utveckla, förvalta och tillämpa 
metoder och modeller för samhällsekonomiska 
analyser inom transportområdet, inklusive efter-
kalkylering och successiv kalkylering. 

De samhällsekonomiska analyserna ska belysa 
effektsamband över alla trafikslag på ett effektivt 
sätt. Trafikverket ska förmedla den nyttopotential 
för samhället som ett samhällsekonomiskt synsätt 
skapar, inom ramen för den trafikslagsövergri-
pande åtgärdsplaneringen. 

Samlad effektbedömning (SEB) är ett samlat 
sätt att presentera Trafikverkets beslutsunder-
lag. Den samlade effektbedömningen innehåller 
samhällsekonomisk analys, fördelningsanalys och 
transportpolitisk måluppfyllelseanalys. SEB följer 
en åtgärd/åtgärdsförslag ”från vaggan till graven” 
genom planeringsprocessen, dvs. från åtgärdsval 
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till bygghandling. 
Trafikverkets samhällsekonomiska analys-

verksamhet har utarbetats utifrån helhetssyn, 
kvalitetsgranskning och öppenhet och ska utgå 
från verifierbara fakta, vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Samhällsekonomiska kalkyler som 
görs av eller åt Trafikverket ska alltid presenteras 
inom ramen för en bred SEB.

SEB används för att kunna föreslå rätt åtgär-
der, kunna beskriva konsekvenser och i uppfölj-
ning kunna förklara varför det blev som det blev. 
Effektsamband beskriver hur något är, eller hur 
det kan förväntas bli, utifrån givna förutsättningar 
och verifierade samband. Detta ska avvägas mot de 
mål som finns om önskad utveckling. Vid plane-
ring och beslutsfattande kombineras beslutsun-
derlaget byggt på effektsamband med planerings-
underlaget som utgår från hur tillståndet bör vara 
eller bli.

 ➤ SEB görs då en åtgärd ingår eller kommer 
att omfattas av gällande eller kommande 
långsiktiga planer. SEB revideras när kost-
nadskalkylen ses över. 

 ➤ En SEB upprättas och revideras utifrån 
Trafikverkets gällande trafikprognoser, 
effektsamband, effektmodeller, prognos- 
och analysverktyg. 

 ➤ SEB ska granskas, godkännas och publice-
ras av verksamhetsområdet Planering.

När ett objekt utvecklas efter åtgärdsvalsstudien 
sker en fortlöpande avstämning mot den ekono-
miska planeringen. Om objektet växer i omfatt-
ning och inte ryms inom den ursprungliga kost-
nadsramen så går planeringen tillbaka i ett eller 
flera steg i planeringskedjan för att korrigeras vad 
avser omfattning och eller kostnad. 

När en anläggningskostnadskalkyl ses över på 
grund av olika skeden eller för att förändringar 
sker för tänkt anläggning, bör också SEB ses över. 
Är det samma utformning och antagen trafike-
ring/tidtabell men förändrad kostnad, räcker det 
att göra en mycket enkel omräkning av de nyck-
eltal som innehåller både kostnader och nyttor, 
exempelvis nettonuvärdeskvot (NNK). Är det för-
ändringar av utformning eller tänkt trafikering/
tidtabell behöver nyttorna också ses över. På detta 
sätt har Trafikverket löpande en uppdaterad kost-
nad och beräknad/bedömd nytta i olika dimensio-
ner för Trafikverkets planerade åtgärder.

finAnsieringsmetoDer

Finansiellt stöd inom ramen för Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (TEN-T-finansiering) 
Trafikverket har regeringens uppdrag att koor-
dinera alla ansökningar om stöd från Fonden för 
ett sammanlänkat Europa (CEF) avseende trans-
port som genomförs av svensk aktör, eller där 
svensk aktör ingår i en ansökan som upprättas av 
utländsk aktör. 

Tidpunkter för revidering av samlad effektbedömning i fysiska planläggningsprocessen.  
Källa: riktlinje samlad effektbedomning, Trafikverket. 
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Planläggningsprocessen 
jämfört med processen 
från plan- och bygglagen. 

Förskottering
Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläg-
gas genom förskottering (lån) från kommuner, 
landsting, regioner eller enskilda. I det årliga reg-
leringsbrevet framgår hur Trafikverket hanterar 
förskottering.

Medfinansiering
Med medfinansiering avses att en annan part helt 
eller delvis finansierar statlig infrastruktur. Med-
finansiering innebär alltså tillkommande medel 
utöver statliga anslag för utveckling av transport-
systemet. 

Statlig medfinansiering till regional kollektiv trafik-
anläggning samt till trafiksäkerhet och miljö
Statlig medfinansiering innebär att staten kan 
bidra till genomförande av regionala kollektivtra-
fikanläggningar samt till åtgärder inom miljö och 
trafiksäkerhet på kommunala gator och vägar. 

Statsbidrag till enskilda vägar
Det finns fyra bidragstyper för enskilda vägar: 
Driftbidrag väg, Driftbidrag färjeled, Underhålls-
bidrag samt Bidrag till byggande.

Regeringsuppdrag stadsmiljöavtal
Ett ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på 
hållbara transporter i städer har på Regeringens 
uppdrag tagits fram av Trafikverket.

sAmorDning meD kommUnAl plAnering

Det finns flera beröringspunkter mellan planlägg-
ningen av vägar och järnvägar och den kommuna-
la fysiska planeringen enligt PBL. Kommunernas 
och regionernas översiktliga planer har en stor 
betydelse för Trafikverkets åtgärdsplanering. 

Enligt prop. 2011/12:118 bör infrastrukturbyg-
garen ta ansvar för att möjligheterna till samord-
ning utnyttjas i de fall det är lämpligt. Det är också 
infrastrukturbyggaren som har huvudansvaret för 
att åstadkomma ett bra samarbete med kommu-
nerna. För att det ska vara möjligt måste samar-
betet inledas tidigt och fortgå kontinuerligt under 
processen. Det är i dessa sammanhang viktigt att 
infrastrukturbyggaren och kommunerna är lyhör-
da för varandras behov och synpunkter.

sAmorDning ViD öVersiktsplAnering

När kommunen upprättar sin översiktsplan ska 
kommunen redovisa hur man ska tillgodose utpe-
kade riksintressen för både befintliga och tillkom-
mande infrastrukturanläggningar. Härigenom 
kan planerade vägar och järnvägar ges ett skydd 
innan väg- respektive järnvägsplanen fastställts. 

Trafikverket ska i beslutet om fastställelse av 
en väg- eller järnvägsplan ange om den prövade 
anläggningen, verksamheten eller åtgärden går 
att förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna samt 
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med den för området gällande översiktsplanen 
och i förekommande fall regionplanen.

sAmorDning ViD DetAljplAnering

Samordningsbestämmelserna innebär enligt 
prop. 2011/12:118 inte att infrastrukturbyggaren 
kan avstå från den planläggning som krävs i vägla-
gen eller lag om byggande av järnväg, med motivet 
att det finns en kommunal detaljplan. Alla lagreg-
ler ska uppfyllas, men det kan ske samordnat med 
den kommunala planeringen.

För en vägplan eller järnvägsplan som endast 
avser en väg eller järnväg som också har prövats 
eller ska prövas i en detaljplan, ska ett förenklat 
förfarande vara möjligt när det gäller miljökon-
sekvensbeskrivning, samråd, kungörande och 
granskning.

En väg eller järnväg får inte byggas i strid med 
en gällande detaljplan eller områdesbestämmelse. 
I praktiken innebär detta att en väg- eller järn-
vägsplan inte bör fastställas innan kommunen har 
ändrat sina planer så att de överensstämmer med 
det planerade projektet. Om syftet med detaljpla-

nen eller områdesbestämmelserna inte motver-
kas får dock mindre avvikelser göras.

Boverket har tagit fram en kunskapsöversikt 
som beskriver olika samordningsmöjligheter mel-
lan PBL och väglagen respektive lag om byggande 
av järnväg.

kVAlitetssäkring AV stAtlig process

Planeringsprocessen är en beskrivning av hur 
en kvalitetssäkrad utformningssekvens kan se 
ut. Arbetsmomenten Utformningsbeskrivning, 
Principutformning och Detaljutformning tar sin 
utgångspunkt i Demingcykeln, basen i ett kvali-
tetssäkrat arbetssätt. Mellan varje arbetsmoment 
utvecklas Planläggningsbeskrivningen, Kommu-
nikationsplanen och de Samhällsekonomiska 
bedömningarna (SEB). 

Utformningsbeskrivningen utgör ett av initie-
ringsdokumenten för Vägplanen och är beställ-
ningsunderlaget från Planering till Investering/
Underhåll. Vägplan omfattar ombyggnads- eller 
nybyggnadsåtgärder enligt fyrstegsprincipens 
steg 3 eller 4.

steg i utformningsprocessen

Utformnings beskrivning principutformning Detaljutformning
Händelse i utformnings-
processen Dokumentationens roll i respektive steg av utformningsprocessen som stöd för resp. händelse

samråd, beroende av 
typfall Samrådsunderlag Samrådshandling inför 

val av alternativ Granskningshandling Fastställelsehandling

formella beslut,  
beroende av typfall

Underlag för länssty-
relsens beslut om bety-
dande miljöpåverkan

Underlag för eventuell 
tillåtlighetsprövning

Kungörelse, gransk-
ningshandling för Läns-
styrelsens yttrande

Fastställelsehandling

osäkerhet, beroende av 
typfall

Underlag för osä-
kerhetsanalys enligt 
successivprincipen

Underlag för osäker-
hetsanalys enligt suc-
cessivprincipen

mkB, beroende av 
typfall

Underlag för MKB som 
successivt tas fram

Underlag för MKB som 
successivt tas fram

Underlag för MKB som 
successivt tas fram  

samordning med kom-
munal planering

Underlag för samordning 
med kommunal planering

Underlag för samord-
ning med kommunal 
planering

Underlag för samord-
ning med kommunal 
planering

samlad effektbedöm-
ning, beroende av typfall

 

Struktur och nomenklatur för att initiera och arbeta med utformning
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Utformningsprocessen inleds med att beskriva 
projektet, målet och förutsättningarna för 
utformningsprocessen. Detta startsmoment kan 
skilja sig något åt för statlig respektive kommunal 
utformningsprocess. 

Första uppgiften i utformningsprocessen 
är att beskriva projektet. Detta sker genom en 
utformningsbeskrivning, en projektbeskrivning, 
en planläggningsbeskrivning samt en kommuni-
kationsplan. I vissa fall kan en sådan beskrivning 
vara upprättade i ett tidigare skede och bör då 
uppdateras när beslut har tagits om projektets 
fortskridande. I andra fall kan projektet vara i ett 
skede att beskrivningarna ska upprättas för första 
gången. 

I Trafikverket-processen tas efter åtgärdvals-
studien (ÅVS) ett ”inriktningsbeslut” av regi-
onchefen att gå vidare med en fysisk vägåtgärd, 
kostnadsberäknad och effektbedömd i ÅVS:en. 
I organisationen ska Verksamhetsområde (VO) 
”Planering” beställa planering av VO ”Investe-
ring” och dessutom föra in projektet i den ekono-
miska planeringen. Detta sker genom en utform-
ningsbeskrivning. Denna bör innehålla ”inrikt-
ning utformningsstandard”. Inriktningen kan 
finnas tillräckligt väl beskriven i ÅVS men oftast 
krävs ett visst utredningsarbete.

UtformningsBeskriVning

Utformningsbeskrivning utgör ett av initierings-
dokumenten för Vägplanen och är beställnings-
underlaget från Planering till Investering/Under-
håll. Utformningsbeskrivningen bör innehålla all 
den information som tagits fram i tidigare utred-

ningsskede. 
Inom Trafikverket används också termen 

Åtgärdsbeskrivning, denna ska bl.a. innehålla 
inriktning utformningsstandard med referens-
hastighet etc.

Som stöd för att upprätta en bra utformnings-
beskrivning kan Utformningsbeskrivningen som 
redogörs för längre fram i dokumentet användas 
som checklista. All information som kan lyftas 
fram från tidigare utredningsskede bör göras lätt 
tillgänglig. 

projektBeskriVning

Projektbeskrivningen är ett av de viktigaste 
dokumenten inom hela projektprocessen, och är 
projektledarens viktigaste verktyg för planering, 
strukturering och stöd för en effektiv kommuni-
kation med övriga intressenter såsom beställare 
m.fl. Projektbeskrivning kan också kallas Projek-
teringsbeskrivning eller projektplan. En projekt-
beskrivning kan byggas upp på ett antal olika sätt, 
nedan ges ett exempel på indelning. Anpassa alltid 
projektbeskrivningen efter det enskilda projektet. 

Inom Trafikverket används ”Åtgärdsbeskriv-
ning”, som kan vara en integrerad del av en pro-
jektbeskrivning. 

sammanfattning. Det är alltid bra att börja 
med en sammanfattning av projektbeskrivning-
en för de intressenter som kanske inte har tid att 
gå igenom ett omfattande dokument, utan vill 
ha en översikt över planeringen och projektet i 
helhet.

Beställare. Beskrivning av beställaren av pro-
jektet, också kallat projektägare.

Steg 1 – Start av utformningsprocessen
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grund att stödja projektets syfte och mål på, att 
ge en mer heltäckande bild av behovet av projek-
tet.

mål. Viktigast är att precisera projektmål och 
effektmål, alltså vilka effekter projektet ska ha 
samt målen för projektet. Målen kan utvecklas 
successivt under arbetets gång, ökad kunskap 
ger ökad precision i målarbetet. 

metod. Ibland används en särskild projekt-
modell med fastställda rutiner för rapportering, 
administration, tidsplan m.m. Används särskil-
da metoder kan det också beskrivas här.

Avgränsning & strategi. Avgränsning beskri-
ver ramarna för projektet. Strategin ger stöd för 
vägvalen för projektet.

tidplan. Med en tidsplan är det lättare att 
bilda sig en uppfattning om projektet. Denna 
kan illustreras med hjälp av ett GANTT-schema. 

kravspecifikation. I kravspecifikationen 
anges projektkrav och produktkrav. Det förra 
är krav för projektets genomförande, det senare 
kraven för själva produkten eller innehållet som 
ska tas fram.

Arbetsgrupp. En redovisning av deltagarna i 
arbetsgruppen och deras kompetenser.

samråd. Sammanfattning av kommunika-
tionsplanen med möten, rapportering, intres-
senter och andra kommunikativa insatser. 

risker & kvalitet. Sammanfattning av riskana-
lys med riskidentifiering samt riskhanterings-
plan, samt kvalitetssäkrande åtgärder. 

Budget & ekonomi. Projektets budget inne-
håller ekonomiska ramar, kalkyler och riktlinjer.

övrigt & bilagor. Övrig information rörande 
projektet, fler analyser eller planer.

kommUnikAtionsplAn

Nya projekt som behöver kommunikativt stöd 
anmäls till kommunikationsansvarig på respek-
tive distrikt inom Trafikverket. Projektledaren 
lämnar en kort beskrivning av projektet, vilken 
omfattning projektet har samt eventuellt fast-
lagda tidpunkter. Tillsammans görs en analys och 
en bedömning av projektets kommunikationsbe-
hov. Projektledaren kan därmed få hjälp med att 
upprätta en kommunikationsplan och få stöd av 
utbildad kommunikatör. Kommunikatörens roll 
är främst ett kommunikativt stöd och rådgivande 
till projektledaren. Det är projektledaren som har 
det kommunikativa ansvaret för information och 
samråd. 

Projektledarens kommunikativa ansvarsom-
råden kan sammanfattas i följande punkter:

 ➤ Har det övergripande ansvaret för all kom-
munikation i projektet.

 ➤ Samråder med kommunikatören i kommu-
nikationsfrågor.

 ➤ Ansvarar för kommunikation med entre-
prenörerna och informationsinhämtning 
från dessa.

 ➤ Deltar i arbetet med att genomföra infor-
mationsinsatser i samråd med kommuni-
katören.

 ➤ Har ansvar för att kommunikatören i 
 projektet har tillgång till fakta.

 ➤ Har ansvar för och upprättar budget med 
stöd av kommunikatören.

 ➤ Har ansvar för upprättandet av aktivitets-
plan i samråd med kommunikatören.

 ➤ Har ansvar för de aktiviteter som gemen-
samt beslutas i aktivitetsplanen. 

Kommunikationsplanen är ett internt projektdo-
kument som uppdateras efterhand som projektet 
framskrider. Fokus på kommunikativa insatser 
ligger kanske främst under genomförandeskedet, 
med behovet kan också vara stort under utform-
ningsprocessen i flera typer av projekt. 
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Som en del av projektbeskrivningen och kommu-
nikationsplanen upprättas även en s.k. planlägg-
ningsbeskrivning. Den ska användas som stöd för 
styrning och genomförande av kommunikationen 
med både interna och externa intressenter, dvs. 
ge den officiella bilden av projektet, dess innehåll 
och framskridande. Planläggningsbeskrivningen 
är ett viktigt dokument för att samrådsparterna 
ska kunna förstå vad projektet innebär och vilka 
samråds- och beslutstillfällen som är att förvänta. 
Beskrivningen ska finnas tillgänglig på Trafikver-
kets webbplats och fortlöpande uppdateras. 

I planläggningsbeskrivning redovisas ändamå-
let med förestående projekt, dess omfattning samt 
hur samråd ska bedrivas. Som underlag för plan-
läggningsbeskrivningen kan det också finnas avtal 
eller överenskommelser med kommun eller kol-
lektivtrafikansvarig om gemensamma åtaganden 
under planläggningen, till exempel gemensam 
MKB och gemensamma samråd.

En planläggningsbeskrivning har följande rub-
riker:

 ➤ Bakgrund, ändamål och syfte med projektet. 
 ➤ Vad har hänt? 
 ➤ Så här planerar vi arbetet.
 ➤ Vad händer framöver?
 ➤ När kan du påverka?
 ➤ Vill du veta mer?

AVstämning i internt sAmråD 

Internt samråd sker i ett internt startmöte. 
Innehållet i projektbeskrivningen, utformnings-
beskrivningen/arna, kommunikationsplanen och 
planläggningsbeskrivningen ska godkännas av 
uppdragsgivaren innan nästa steg i processen tas. 
Detta sker lämpligen i ett fysiskt möte där frågor 
kan ställas om ytterligare underlag om projektet 
finns eller saknas m.m. 
Efter eventuella justeringar kan projektet plan-
läggningsbeskrivning publiceras på webbplatsen. 

UppHAnDling AV eVentUellA 
konsUlttjänster

Om konsulter ska involveras i det vidare arbetet 
ska upphandling ske efter Trafikverkets upphand-
lingsregler.
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Steg 2 – Utformningsbeskrivning

Utformningsbeskrivningen ska dels innehålla 
information om den planerade fysiska föränd-
ringen, dels vilka effekter och konsekvenser denna 
förändring för med sig och på vilket sätt man ska 
beaktar dessa konsekvenser. 

I den statliga processen ges stöd i Åtgärdsbe-
skrivning, Inriktning utformningsstandard som 
bl.a. består av Förutsättningar med bl.a. omgiv-
nings- och trafikanalys och slutligen Samhällseko-
nomisk bedömning (SEB). 

Beskrivningen delas lämpligen in i följande 
fyra delar:

1. Omgivningens anspråk
2. Trafikens anspråk
3. Hänsyn till viktiga egenskaper
4. Villkor att uppfylla

omgiVningens Anspråk 

Omgivningens anspråk dokumenteras genom en 
s.k. omgivningsanalys. Syftet med en omgivnings-
analys är främst att:

 ➤ bedöma behovet av omgivningshänsyn för 
att undvika eller minimera omgivningspå-
verkan både i byggskede och användnings-
fas,

 ➤ utgöra underlag för bedömning av merkost-
nader av åtgärder som krävs för att tillgo-
dose olika omgivningsanspråk, samt

 ➤ utgöra underlag för att utformningen i 
högre grad ska bidra till att uppfylla samt-
liga transportpolitiska mål.

Omgivningsanalysens omfattning skiljer sig 
avsevärt beroende på åtgärdens omfattning och 
omgivningens karaktär. Det är av stor betydelse 
för huruvida den planerade infrastrukturföränd-
ringen bedöms göra intrång eller ej i landskapet 
och/eller har betydande miljöpåverkan. Om pro-
jektet har som alternativ att en ny vägkorridor bör 
tas i anspråk är det nödvändigt att göra en land-
skapsanalys och en miljökonsekvensbeskrivning. 

Transportinfrastrukturen gör normalt påtag-
liga ingrepp i de landskap som den dras igenom. På 
det lokala planet påverkas tillgänglighet, och bar-
riärer kan uppstå. Lokala mål blir svårare att nå, 
och buller, visuella hinder och förlust av natur- och 
kulturelement förändrar påtagligt upplevelsen av 
landskapet. Dessutom fragmenteras landskapet 
så att brukandet av marken försvåras. Fragmente-
ringen innebär också barriäreffekter som allvarligt 
kan påverka den biologiska mångfalden i området. 
Landskapsanalysen har här en given roll i att lyfta 
fram värden och anspråk som finns i de landskap, 
som kan beröras av infrastrukturprojekt, och på 
så sätt bidra till väl avvägda beslut om lokalisering 
och utförande av väg- och järnvägsprojekt. 

Den europeiska landskapskonventionen 
(ELC), som trädde i kraft i Sverige 1 maj 2011 (COE 
2011), slår vakt om landskapet som livsmiljö för 
människor, och om dess betydelse för människors 
identitetsskapande. En av de bärande tankarna 
i ELC är allmänhetens rätt till medverkan som 
garant för att hänsyn tas till de värden människor 
tillskriver sina vardagslandskap.
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 ➤ vara sektorsövergripande,
 ➤ ge en övergripande kunskap om landska-
pets viktigaste karaktäristika och hur de 
förändras,

 ➤ ta med alla landskap, inte bara valda utsnitt, 
 ➤ omfatta hur landskapet bidrar till den 
miljömässiga, kulturella, ekonomiska och 
sociala välfärden i ett område, vilket även 
innefattar dess identitetsskapande funk-
tion, samt

 ➤ ske i en öppen process så att de värden som 
berörda människor, intressegrupper och 
myndigheter tillskriver landskapet beaktas, 
samtidigt som en högre medvetandegrad 
om landskapet och dess värden erhålls på 
båda håll.

trAfikens Anspråk

Det aktuella infrastrukturprojektet planeras för 
att förbättra trafikfunktionen mellan två platser. 
Trafikverket använder flera verktyg för att analy-
sera detta: trafikanalyser där flöden, hastigheter, 
trafikslag etc. analyseras; nätanalyser som belyser 
det hierarkier, genhet och samband mellan nät. 

Bakgrunden är ett upplevt problem eller prog-
nostiserat framtida problem som bör undvikas. Av 
ekonomiska skäl gäller då att skapa en väl avvägd 
förbättring som ger bästa möjliga avkastning för 
samhället. Det gäller därför att ha god kunskap 
om nuvarande förhållanden och anspråk samt 
tillförlitliga prognoser om framtida anspråk som 
ska tillgodoses. En bra nulägesbeskrivning är sam-
tidigt grunden för en mer tillförlitlig prognos om 
framtiden.

Vad bör man då veta? Det grundläggande är 
hur reserelationerna ser ut idag mellan platserna, 
vilka trafikslag som används, samt hur en framtida 

relation troligen ser ut. Dessa uppgifter har säkert 
tagits fram, annars hade inte projektet initierats, 
men det kan krävas en uppdatering av uppgifterna 
eftersom de kanske inte längre är de mest aktuella. 
Framför allt bör också prognoserna granskas. 

Kunskapen om vägtrafikens framtida omfatt-
ning och sammansättning, vägavsnittets betydelse 
i det nationella och internationella vägnätet, ska-
par grund för val av väg- och hastighetsstandard 
samt korsningsutformning.

Hänsyn till ViktigA egenskAper

I enlighet med de transportpolitiska målen ska 
utformningen präglas av hänsyn till framför allt 
trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Trafikanterna 
ska uppleva att vägmiljön är trygg, utformningen 
måste vara förutsägbar. Utformningen ska också 
ta hänsyn till drift- och underhållsaspekter.

De krav och råd som ges i VGU är utformade 
för att tillgodose de hänsyn som ställs i enlighet 
med direktiven. 

Villkor Att UppfyllA

Barnkonventionens krav på att sätta barnen i för-
sta rummet ska också vara en del av de krav som 
gäller vid utformning av vägar. Dessutom gäller 
de krav som Boverket formulerat i föreskrifter 
och allmänna råd (ALM) om tillgänglighet och 
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga på allmänna platser och 
inom områden för andra anläggningar än byggna-
der.

Anläggningen ska anpassas och utformas så 
att riksintressen, kulturmiljöer, fornlämningar, 
natur, djur och växter inte skadas eller nämnvärt 
påverkas. 

Utformningen ska stå i överensstämmelse med 
gällande trafikregler. 
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område faktor nuläge önskat tillstånd

Landskap

Väglängd

Barriärer

Landskapsanalys

MKB

Trafikfunktion

Vägtyp

Beläggning

Antal fordon

Andel tung trafik

Dimensionerande timtrafik

Dimensionerande fordonstyp

Dimensionerande fordonstyp.

Antal korsningar typ stora

Antal korsningar typ mindre

Antal mindre anslutningar

Antal viadukter

Antal tunnlar

Antal hållplatser

Mc/moped

Cykeltrafik

Gångtrafik

Hänsyn

Hastighetsgräns

Olycksbild

Buller

Luftkvalitet

Belysning

Drift och underhåll

Villkor

Barnkonventionen

ALM

Riksintressen

Natur, djur och växter

Fornlämningar

Exempel på Utformningsbeskrivning

mAll för UtformningsBeskriVning

En utformningsbeskrivning ska dels redovisa den 
fysiska förändringen som infrastrukturprojektet 
innebär, dels alla andra faktorer som påverkas 
och hur de påverkas. Därför bör alla faktorer som 
påverkas beskrivas i ett nuläge och ett börläge, det 
senare den målbild som eftersträvas/förväntas 
med förändringen. Lämplig kan alla uppgifter 
samlas i ett dokument enligt ovan. Utformnings-
beskrivningen utvecklas och konkretiseras under 
projektets gång. Varje ny version ska dateras och 
den gamla sparas.

Om den aktuella vägsträckan består av icke 
homogena standardavsnitt kan det vara lämpligt 
att göra en utformningsbeskrivning för respektive 
homogen del. Om vägsträckan går genom tätbe-
byggt område bör en gaturumsbeskrivning enligt 
handboken ”Vägars och gators utformning i tät-
ort” utarbetas.

Utformningsbeskrivningen påbörjas i detta 
skede, traditionen inom Trafikverket rymmer 
flera typer av beskrivningar. En mall för att forma 
en utformnings beskrivning föreslås ovan. En 
anpassning till resp. objekt behövs. 
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Trafikverket använder begreppen inriktning 
utformningsstandard och principutformning. 
Dessa skiljer sig åt i detaljeringsgrad och också 
beroende på projektets komplexitet. Utgångs-
punkt är att en väg- eller gatusträcka, en cykel- 
eller bussförbindelse ska förbättras.

Inriktningen eller principutformningen kom-
pletteras med en förutsättningsanalys och en sam-
manfattande effektbedömning (SEB). Den omfat-
tar normalt:

 ➤ livslängd 
 ➤ trafikförutsättningar 
 ➤ åtgärdstyp (nybyggnad/ombyggnad/punkt) 
och svårighets/intrångsgrad 

 ➤ referenshastighet 
 ➤ separeringsform inklusive nivå för tillgäng-
lighetsanpassning

 ➤ vägtyp, antal körfält och sidoområdestyp 
 ➤ sikt- och linjeföringsstandard
 ➤ korsningar och anslutningar; typ, placering 
och dimensioneringsförutsättningar

 ➤ omkörningssträckor; omfattning och pla-
cering

 ➤ kollektivtrafikåtgärder; omfattning och typ 
av särskilda körfält, hållplatser, pendlar-
parkering mm inklusive nivå för tillgänglig-
hetsanpassning

 ➤ övriga sidoanläggningar; omfattning och 
typ av rastplatser, p-fickor, servicefickor 
m.m.

 ➤ ITS; omfattning, typ och placering
 ➤ belysning; omfattning och standard
 ➤ förändringar av anslutande vägnät; sane-
ring av anslutningar, parallellvägar m.m.

 ➤ särskilda skyddsbehov, exempelvis buller-
skydd, faunaåtgärder eller skydd i anslut-
ning till skydds- eller siktobjekt

 ➤ omfattning och typ av särskilda gestalt-
ningsåtgärder

 ➤ omfattning och typ av broar, förstärknings-
åtgärder m.m.

 ➤ principer för vägvisning
 ➤ principer för underhåll och räddnings-
insatser

Inriktningen är mer principiell och avser t.ex. för 
korsningstyper endast behov av eventuella större 
korsningar eller trafikplatser. I principutform-
ningen redovisas samtliga korsningstyper och 
eventuella extra körfält, principiella signalföljder 
och liknande, som behövs för detaljutformning. På 
motsvarande sätt anges t.ex. för kollektivtrafikåt-
gärder i inriktning om det bedöms att anläggning-
en ska ha särskilda körfält och/eller pendelparke-
ring och vilken hållplatstyp som ska användas.



Del II  |  Statlig utformningsprocess

40

Det framtagna underlaget om utformningsbe-
skrivning samt målbeskrivningen om önskat 
framtida trafiksituation måste förankras hos 
berörda parter innan nästa steg i utformningspro-
cessen. 

Underlag och innehåll i samråd tas fram bero-
ende av vilket typfall som ska hanteras. I nedan-
stående tabell ges stöd för att anpassa. Ytterligare 
stöd för samråd kan hämtas ur ”Handbok för kom-
munikatörer i investeringsprojekt” sid 17–22, 
samt i ”Moderna samråd” under planläggnings-
processen som finns i Projektportalen (PPi) under 
arbetssätt/planläggning.

plAnläggningstypfAll

Ett första samråd sker med berörd länsstyrelse 
och kommuner. Avsikten är att i första hand kom-
ma överens om vilka krav som ska ställas vad gäl-
ler typfall, landskapsanalys och miljökonsekvens-
beskrivning.

Ett protokoll kan sammanställas över vad som 
sagts och beslutats på samrådet, som deltagarna 
får ta del av.

Utformningsbeskrivningen

Händelse i utformningsprocessen Dokumentationens roll i respektive steg av utformningsprocessen som stöd för 
resp. händelse

Samråd, beroende av Typfall Samrådsunderlag

Formella beslut,  beroende av Typfall Underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan

Osäkerhetsanalys, beroende av Typfall

MKB, beroende av Typfall Underlag för MKB som successivt tas fram 

Samordning med kommunal planering Underlag för samordning med kommunal planering

Samlad effektbedömning, beroende av Typfall

Den högra kolumnen visar vilken roll utformningsbeskrivningen spelar.

Steg 3 – Samråd om utformningsbeskrivning
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De uppdaterade och förankrade utformnings-, 
gaturums-, projekt- och planläggningsbeskriv-
ningarna visar vilka förutsättningar och krav som 
ställs på det nya väg/gaturummet. I detta arbets-
moment formas alternativa principutformningar 
för enskilda element och sätts samman till ett eller 
flera väl balanserade väg/gaturum. Valda utform-
ningsalternativ konsekvensbeskrivs och värderas 
mot de uppsatta målen. 

Principutformningen, den uppdaterade inrikt-
ningen är utgångspunkt för att ta fram utformning, 
är nyckeln till att hitta väl utformade varaktiga 
lösningar. Lösningar som visar ett önskat framtida 
tillstånd där flera av de anspråk, hänsyn och vill-
kor som angetts tillgodoses på ett framåtsyftande 
sätt behöver prövas. I Trafikverkets Exempelbank 
kan inspiration hämtas. 

inneHåll

Stöd för val av principutformning hämtas ur VGU 
2015, ur VGU-guidens Stödjande kunskap eller 
från andra stödjande dokument. 

Trafikverket har angett innehållet för princip-
utformning. Principutformning blir resultatet av 
den interna prövningen och beslutas av VO ”Pla-
nering” (internt Trafikverket). Principutform-
ningen kan omfatta följande delar:

 ➤ ”plankarta” där föreslagen sträckning 
framgår med lägen för korsningar och 
anslutningar, eventuella parallellvägar och 
gc-korsningar/passager

 ➤ ”profil” där ev. större lutningar framgår och 
ihop med plankartan (om 2-fält) ev. omkör-
ningssikt grovt kan bedömas

 ➤ referenshastighet – generell/övergripande 
och lokala sänkningar (framgår av kartor)

 ➤ vägtyp/separeringsform anges med sektion 
och ”normalt sidoområde” samt bredd på 
ev. parallell- och gc-vägar. Vid 2+1 framgår 
sträckindelning.

 ➤ korsningstyper är grunden utvecklade för 
bil, de redovisas med avseende på körfälts-
typer, cirkulationsplatsradie, signalstyr-
ningstyp/fasbilder och ev. hänsyn till stora 
fordon

 ➤ gc-korsningar/passager redovisas på mot-
svarande sätt som ”principer”

 ➤ lägen redovisas för ev. p-platser, rastplatser 
VMS, portallägen, budskapstavlor etc.

 ➤ kollektivtrafikåtgärder, lägen/ytor för ev 
pendelparkering, större hpl och typer/
lägen för vanlig hållplats, lägen för ev. 
busskörfält.

Steg 4 – Principutformning

kUnskApsstöD:

VGU 2015 eller den senaste versionen av 
motsvarande dokument ger den mest sam-
lade kunskapen som är direkt kopplad till 
utformning av gatu- och vägrum. 

VGU-guiden – Stödjande kunskap ger en för-
djupning av kunskap inom ett antal områden. 
Den har en struktur som följer uppbyggnaden 
av VGU 2015. Alla kapitelrubriker i VGU:s 
Krav & Råd är angivna som i styckerubriker i 
VGU-guiden – Stödjande kunskap. Den fördju-
pade kunskapen är hämtad från den kommu-
nala VGU-guiden och från tidigare versioner 
av VGU. 
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 ➤ trafikstyrning som variabla hastigheter 
(VH), lägen for portaler/detektorer, princi-
per for styrning/detektering

 ➤ miljö och gestaltning kan variera 
 ➤ ”större anläggningar”, t.ex. läge för större 
bro med angiven spännvidd, brotyp etc.

 ➤ avsteg från VGU, hanteras enligt särskild 
rutin. 

AlternAtiVA principUtformningAr 

De olika lösningarna av respektive utformnings-
element kan sammanfogas till en sammanhållen 
lösning för gaturummet. Med två alternativ av de 
fem utformningselementen kan hela 32 alternativ 
formas. Det behövs vanligen inte. Genom att välja 
ut 2–4 alternativa kombinationer av olika utform-
ningselement och sammanfoga dem till utform-
ningslösningar, ges stöd för att konsekvensbe-
skriva, värdera och välja ett förslag med stöd av ett 
begränsat urval av de möjliga alternativen. 

Förslagsvis väljs 2–3 olika förslag som beskrivs. 
Förslagen kan ges en skissartad form så att de dels 
kan värderas och dels redovisas i en avstämning 
innan nästa utredningsskede tar vid. Välj gärna 
alternativ som profilerar sig mot varandra, dvs. 
har särskiljande egenskaper. 

sAmlAD effektBeDömning (seB) 

Samlad effektbedömning
Samlad effektbedömning (SEB) är en metod och 
ett sätt att strukturerat och sammanfattande 
beskriva en föreslagen åtgärd inom transport-
sektorn, dess kostnader och de effekter som den 
förväntas få om den skulle genomföras. SEB finns 
också som en grundmall i kalkylprogrammet 
Excel.

Syftet är att vara ett sammanfattande besluts-
underlag som stöd för planering, beslut och upp-
följning. I SEB beskrivs åtgärdens effekter ur tre 
beslutsperspektiv:

 ➤ Samhällsekonomisk analys (prissatta och ej 
prissatta effekter)

 ➤ Transportpolitisk målanalys (hur påverkas 
de transportpolitiska målen?)

 ➤ Fördelningsanalys (hur fördelar sig nyt-
torna på olika grupper?)

Effektsamband
Trafikverkets publikation Effektsamband för väg-
transportsystemet (kallas även EfV) utgör en av 
flera viktiga kvalitetsverktyg i Trafikverkets verk-
samhet. Innehållet i EfV ligger till grund i många 
av de prognos- och analysverktyg som Trafikver-
ket använder. Publikationen är tänkt att användas 
som ett stöd i arbetet med att prioritera åtgärder 

Kombinationer av två alternativa lösningar av Sektion, Gångpassage, Cykelpassage, Busshållplats och Bilkorsning ger 
totalt 32 möjliga kombinationer av utformningslösningar.
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ekonomiskt effektivt sätt. Användningsområdena 
är många exempelvis används publikationen vid 
målformulering, åtgärdsplanering, åtgärdsval 
samt åtgärdsuppföljning.  

EVA – Effekter vid väganalyser
Beräkningsmodellen EVA används för att beräkna 
effekter och samhällsekonomi för enskilda väg-
objekt eller trafiksystem inom vägtransportsys-
temet. EVA kan användas för att analysera både 
nybyggnads- och förbättringsåtgärder och för 
att följa upp konsekvenser av genomförda inves-
teringar. Typiska vägobjekt där EVA används är 
byggande av vajerräcke och förbifart vid en min-
dre ort. Trafikverket äger och förvaltar EVA och 
ansvarar för vidareutveckling av verktyget.

tillåtligHetspröVning 

Regeringen tillåtlighetsprövar större projekt
Vissa större väg- och järnvägsprojekt ska enligt 
miljöbalken tillåtlighetsprövas av regeringen 
innan själva planen upprättas och slutgranskas. 
Regeringen prövar då om projektet ska tillåtas och 
beslutar att vägen eller järnvägen får byggas på en 
viss plats. Det fortsatta arbetet omfattar sedan en 
mer detaljerad lokalisering och utformning.

Inför tillåtlighetsprövningen ska den som vill 
genomföra projektet, normalt Trafikverket, utre-
da och redovisa utredda alternativ. Prövnings-
underlaget ska innehålla en miljökonsekvens-
beskrivning för varje utrett alternativ.

Efter att underlaget för tillåtlighetsprövningen 
har granskats och varit på remiss skrivs ett yttran-
de där alternativen rangordnas. Därefter överläm-
nas förslaget till regeringen för avgörande.
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Förslag om den eller de utformningsalternativ 
som framtagits måste förankras och godkännas 
av berörda parter innan mer detaljerade studier i 
ämnet utförs. Ett protokoll sammanställs över vad 
som sagts och beslutats på samrådet och låt delta-
garna ta del av det. 

sAmråD ViD Utformning AV 
lokAliseringsAlternAtiV

Samråd vid utformning av lokaliseringsalterna-
tiv ska ske med länsstyrelsen, kommuner och 
de enskilda som särskilt berörs. Om planen har 
betydelse för kollektivtrafiken ska även regionala 
kollektivtrafikmyndigheter ingå. När projektet 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska 
samråd även ske med de övriga statliga myndighe-
ter samt den allmänhet och de organisationer som 
kan antas bli berörda. Samrådet ska, utöver vägens 
eller järnvägens lokalisering, utformning och mil-
jöpåverkan, även avse innehåll i och utformning 
av den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas 
fram tillsammans med väg- eller järnvägsplanen.

Samrådshandlingen har olika omfattning 
beroende på hur långt i arbetet har kommit, från 
att vara förslag och skisser fram till färdigt förslag 
inför val av lokaliseringsalternativ. Efter genom-
förda samråd tar Trafikverket ställning till vilket 
alternativ som ska ligga till grund för fortsatt plan-
läggning. 

sAmråD meD kommUn ocH länsstyrelse

Eftersom samrådet syftar till att skapa en dialog 
om hur lokaliseringsalternativen kan tillgodose 
ändamål och projektmål samt om de effekter och 
konsekvenser de för med sig, är det särskilt viktigt 
att i ett tidigt skede efter beslut om betydande mil-
jöpåverkan ha förnyade samråd med länsstyrelse 
och kommun inför den fortsatta samrådsproces-
sen. Ett tidigt informationsutbyte skapar förut-
sättningar för att stämma av vilket underlag som 
är relevant för hur lokaliseringsalternativen ska 
kunna beskrivas och utvärderas på ett likvärdigt 
sätt. Det ger också bättre möjligheter att avgränsa 
samrådskretsen, till exempel vilka myndigheter 

Steg 5 – Samråd om principutformningen

principutformning

Händelse i utformningsprocessen Dokumentationens roll i respektive steg av utformningsprocessen som stöd för 
resp. händelse

Samråd, beroende av Typfall Samrådshandling för val av alternativ

Formella beslut,  beroende av Typfall Underlag för eventuell tillåtlighetsprövning

Osäkerhetsanalys, beroende av Typfall Underlag för osäkerhetsanalys enligt successivprincipen

MKB, beroende av Typfall Underlag för MKB som successivt tas fram 

Samordning med kommunal planering Underlag för samordning med kommunal planering

Samlad effektbedömning, beroende av Typfall

Den högra kolumnen visar vilken roll utformningsbeskrivningen spelar.
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I det inledande samrådet behandlas lämpligen 

frågan om hur samråden ska hanteras i det fortsat-
ta arbetet. Det löpande samrådet involverar ofta 
företrädare för olika enheter inom länsstyrelsen 
och olika förvaltningar i en kommun. Vid möten 
kan även andra myndigheter och organisationer 
ges tillfälle att delta. Formerna för samråd kan 
t.ex. vara möten, telefonkontakter och brev.

sAmråD om miljökonsekVensBeskriVning 

Länsstyrelsen har en särskild uppgift att verka 
för att miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) får 
den inriktning och omfattning som behövs för 
prövningen av väg- eller järnvägsplanen. Syftet är 
att länsstyrelsen ska medverka till att den färdiga 
miljökonsekvensbeskrivningen ska vara anpassad 
efter det enskilda projektets omfattning och svå-
righetsgrad.

sAmråD meD öVrigA  
stAtligA mynDigHeter

Hur samrådet med de statliga myndigheterna ska 
genomföras är inte preciserat. Frågan om vilka 
myndigheter som kan tänkas beröras och ingå i 
samrådet bör tas upp med länsstyrelsen.

Samråd kan genomföras genom utskick eller 
genom möten med myndigheten. Möten med 
statliga myndigheter kan genomföras gemensamt 
med länsstyrelsen om den möjligheten finns. 
Samråd i flera omgångar, utskick, möten kan även 
bli aktuellt om det finns ett behov i det enskilda 
projektet.

För att myndigheter ska kunna lämna syn-
punkter måste det som skickas ut anpassas till 
varje myndighet och till hur långt arbetet med 
samrådshandlingen kommit. Med vissa myndig-
heter kan det behövas samråd både tidigt och när 
arbetet kommit längre. Med andra myndigheter 

kan det räcka med att samråda när samrådshand-
lingen drivits så långt att det är möjligt att jämföra 
alternativ.

Samrådshandlingen ska då visa lokaliserings-
alternativen med motiv, effekter och konsekven-
ser, för att myndigheterna ska kunna jämföra dem.

sAmråD meD AllmänHeten

Hur samråd med allmänheten ska genomföras är 
inte heller preciserat. Eftersom allmänheten är 
en stor krets hålls normalt ett eller flera allmänna 
samrådsmöten. Allmänheten bjuds lämpligen in 
genom tidningsannonser.

Samrådshandlingen presenteras vid mötet, 
och detta möte kan med fördel kombineras med 
samrådsmöten för organisationer och enskilda 
som särskilt berörs.

Samrådshandlingen bör efter mötena hål-
las tillgänglig på lämplig plats (hos Trafikverket, 
kommunen, bibliotek, bygdegård eller dylikt) för 
att allmänheten ska kunna ta del av den och lämna 
synpunkter.

Av tidningsannonsen framgår när mötet hålls, 
var samrådsunderlaget hålls tillgängligt och var 
synpunkter kan lämnas. Samrådshandlingen som 
presenteras vid mötet kan lämpligen också hål-
las tillgänglig på Trafikverkets webbplats inför 
samrådsmötet och inte bara presenteras på mötet. 
Detta ska då framgå av inbjudan till samrådet. 
Formerna för samråd kan t.ex. vara möten, tele-
fonkontakter eller brev.

sAmråD meD enskilDA  
som särskilt Berörs

Även vid utformning av lokaliseringsalternativ 
ska samråd ske med de enskilda som särskilt 
berörs. I projekt där det finns flera lokaliseringsal-
ternativ kan kretsen enskilda vara stor. Samrådet 
med enskilda kan därför i denna fas normalt anses 
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ovan.

sAmråD meD orgAnisAtioner

Med organisationer avses i första hand miljöor-
ganisationer, som har till huvudsakligt syfte att 
tillvarata natur- och miljöskyddsintressen, men 
även andra organisationer som finns i området 
där projektet är aktuellt, till exempel hembygds-
föreningar eller idrottsföreningar som antas bli 
berörda. Dessa samråd genomförs normalt genom 
samrådsmöten, lämpligen samma möten som med 
allmänhet och enskilda. Organisationerna bjuds 
in genom tidningsannonser, kompletterat med 
brev till identifierade organisationer. Ett eller 
flera samrådsmöten kan vara aktuella. Samråds-
handlingen presenteras vid mötet.

Samrådshandlingen bör efter mötena hål-
las tillgänglig på lämplig plats (hos Trafikverket, 
kommunen, bibliotek, bygdegård eller dylikt) för 
att organisationerna ska kunna ta del av den och 
lämna synpunkter. Av inbjudan framgår när möte 
hålls, var samrådsunderlaget hålls tillgängligt och 
var synpunkter kan lämnas. Samrådshandlingen 
som presenteras vid mötet kan lämpligen också 
hållas tillgänglig på Trafikverkets webbplats inför 
ett samrådsmöte och inte bara presenteras på 
mötet.

sAmråD meD regionAlA 
kollektiVtrAfikmynDigHeter

Samrådet med kollektivtrafikmyndigheten 
genomförs lämpligen genom brev där underlag för 
samrådet skickas till kollektivtrafikmyndigheten, 
eller genom möte.

sAmråD meD regionAlA orgAn

De regionala organen kan ha synpunkter på väg- 
eller järnvägsprojektet utifrån regionala utveck-
lingsprogram (RUP) eller andra regionala strate-
gier eller programdokument. Samråd genomförs 
med brev där underlag för samrådet skickas till 
regionen, eller genom möte.

HAntering ocH reDoVisning  
AV miljöfrågor

Redan i början av planläggningen ska Trafikverket 
ta fram ett underlag som beskriver hur projek-
tet kan påverka miljön. Länsstyrelsen tar sedan 
beslut om projektet kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan, det vill säga om projektet 
påverkar miljön i närheten av vägen eller järnvä-
gen på ett väsentligt sätt. Detta beslut tas tidigt i 
planläggningen. Om ett väg- eller järnvägsprojekt 
antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram till 
väg- eller järnvägsplanen. Det finns särskilda lag-
krav som reglerar arbetet med MKB och vad den 
ska innehålla. Länsstyrelsen ska godkänna MKB:n 
innan den ingår som underlag i planförslaget. 
En MKB ska behandla miljökvaliteter i området, 
bland annat boendemiljön och hälsoaspekter för 
de boende, stadsmiljön som helhet och natur- och 
kulturlandskapet. Den ska även beskriva projek-
tets miljöpåverkan och förslag till försiktighets- 
och skyddsåtgärder.

I projekt som inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, redovisas i stället vil-
ken påverkan som kan förutse att projektet får 
på människors hälsa och på miljön samt vilka 
skyddsåtgärder som är möjliga. Detta görs i en s.k. 
miljöbeskrivning.
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I detta skede detaljutformas den eller de valda 
principutformningarna. Detaljutformningen 
konsekvensbeskrivs och värderas mot de uppsatta 
målen. 

konsekVensBeskriVning

Detaljutformning innebär att utifrån principut-
formning:

 ➤ bestämma plan- och profil i två detalje-
ringssteg, vägplan och bygghandling med 
radier, tangeringspunkter, skevning, sikt-
kontroll m.m, 

 ➤ detaljutforma normalsektioner, korsningar 
med korsningskurvor m.m, samt 

 ➤ detaljutforma sidoanläggningar, vägutrust-
ning, utmärkning m.m.

sAmlAt UtformningsförslAg

Detaljutformningen är samlad i ett eller flera för-
slag till utformning. Detaljutformningen bygger 
på principutformningen och den korrigering av 
principutformningen som gjordes efter föregåen-
de samråd. Inför slutbearbetning, PM-skrivning 
och leverans behöver förslag konsekvensbeskrivas 
och värderas efter samma principer som gjordes 
inför föregående samråd. 

Bedömning
En tabell över måluppfyllelse ger stöd för en kon-
sekvensbeskrivning. De mål som formulerats för 
utformningen anges i kolumnen till vänster och 
nuläge och de aktuella alternativen anges på övre 
raden. Därefter konsekvensbeskrivs nuläge och 
resp. detaljutformning med avseende på de upp-
satta målen. Beskrivningen kan ligga till grund för 
en värdering av konsekvenserna inför det avslu-
tande momentet av utredningen. 

Steg 6 – Detaljutformning 

Målbeskrivning

Måluppfyllelse

Nuläge Alternativ 4 Alternativ 7 Alternativ 11

Omgivning Här beskrivs och värde-
ras måluppfyllelsen 

Tillgänglighet

Trygghet

Trafiksäkerhet

Miljöpåverkan

Investeringskostnad

Drift och underhåll

Beskrivning och värdering av alternativ med avseende på måluppfyllelse. De tre färgerna anger grad av måluppfyllelse, 
god, acceptabel eller oacceptabel. 
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Med stöd av den konsekvensbeskrivning som 
gjorts i det föregående momentet kan en värde-
ring göras. Grön färg anger att målen uppfylls, gul 
färg att målen uppfyllts i acceptabel omfattning 
eftersom andra egenskaper har nått grön kvalitet, 
måluppfyllelse. Röd färg anger att målen inte har 
uppnåtts i acceptabel omfattning. 

Visualisering
Värderos är ett illustrationsverktyg. Värderosen 
visar hur väl respektive förslag uppfyller de upp-
satta målen. Om måluppfyllelsen är god markeras 
detta långt ut på den axel som tillhör respektive 
delmål och om uppfyllelsen är låg hamnar marke-
ringen närmare centrum av rosen. 

SWOT-analys
De egenskaper som skiljer alternativen åt är intres-
santa att beskriva. En utgångspunkt är den samla-
de bedömningen, och i respektive kvadrant skrivs 
den egenskap in som passar bäst där. Avsikten är 
att tydligare skilja detalj utformningsförslagens 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot åt. 

styrkor svagheter

Beskriv alternativets styrkor Beskriv alternativets svagheter

möjligheter Hot

Beskriv alternativets möjlig-
heter Beskriv hot mot alternativet

Värderos som illustrerar värderingen 
i exemplet ovan. 
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Kontrollera att utformningen innehåller de delar 
som behövs för att den ska kunna fylla sin funk-
tion.

De valda utformningsalternativen ska alla 
uppfylla de grundkrav som Utformnings-/Gatu-
rumsbeskrivningens och de uttalade målen av 
ett framtida tillstånd har. Nedan visas en check-
lista som är avsedd att ge stöd till kontroll av att 
funktionskraven kopplade till Utformnings-/
Gaturumsbeskrivningens önskade tillstånd och 
de uttalade mål finns med.

Fråga Check

1 Kontrollera att de detaljutformningsförslag som är framtagna hanterar de egenskaper som anges i den uppdate-
rade målbeskrivningen 

✓

2 Kontrollera att värderingarna som gjorts ger en tydlig bild av skillnader och likheter mellan utformningsalterna-
tiven. 

✓

3 Kontrollera att de oklarheter som värderingen lyft fram finns redovisade och kan föras vidare. ✓

4 Är checklistan väl anpassad efter projektets förutsättningar? ✓
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Mellan detaljutformning och färdigställande sker 
ett samråd där detaljutformningen analyseras. 
Med underlag av den nya kunskapen konkretise-
ras målbeskrivningen.

Kontroll, förankring och målprecisering kan 
leda till en återgång till Detaljutformning för en 
utveckling av alternativ. 

DAgorDning för Att förAnkrA 
DetAljUtformning ocH UtVärDeringen 
ocH UppDAterA målen

1. Deltagare – är alla berörda delaktiga i 
förankringen, eller behöver ytterligare 
förankring ske innan slutjustering av valt 
utformningsalternativ görs?

2. Presentation av utformningsalternativen.
3. Genomgång av värderingen av utform-

ningsalternativen.
4. Presentation av reflektioner som fram-

kommit under värderingen.

5. Uppdatering av mål, är målen tillräckligt 
väl formulerade för att de ska ange exakt 
vad som eftersträvas?

6. Finns det frågeställningar som behöver 
lyftas till annat forum?

7. Utformningsalternativ väljs, korrigeringar 
anges.

8. PM, krav på PM anges, vilken information 
ska finnas med?

9. Ekonomi, på vilken nivå ska kostnadsbe-
dömningarna göras i projektet?

10. Tid, är leverans rimligt tidsatt?
11. Vem ska delta vid leverans av utformnings-

förslag och PM.
12. Är dagordningen väl anpassad efter projek-

tets förutsättningar?

Ett protokoll sammanställs över vad som sagts och 
beslutats på samrådet, som deltagarna får ta del av.

Steg 7 – Samråd om detaljutformningen

Detaljutformning

Händelse i utformningsprocessen Dokumentationens roll i respektive steg av utformningsprocessen som stöd 
för resp. händelse

Samråd, beroende av Typfall Granskningshandling Fastställelsehandling

Formella beslut,  beroende av Typfall Kungörelse, granskningshandling för Läns-
styrelsens yttrande Fastställelsehandling

Osäkerhetsanalys, beroende av Typfall Underlag för osäkerhetsanalys enligt suc-
cessivprincipen

MKB, beroende av Typfall Underlag för MKB som successivt tas fram 

Samordning med kommunal planering Underlag för samordning med kommunal 
planering

Samlad effektbedömning, beroende av Typfall

Den högra kolumnen visar vilken roll utformningsbeskrivningen spelar.
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Det framtagna utformningsförslaget ska vara ett 
beslutsunderlag för genomförande, samt underlag 
för att upprätta trafikanordningsplan och bygg-
handling. Det är inte ovanligt att det kan ta lång tid 
mellan framarbetat, accepterat förslag och själva 
verkställandet, vilket gör det särskilt viktigt med 
att dokumentationen av förslaget är grundlig och 
tydlig. Det bör förutsättas att en person som inte 
varit med i utformningsprocessen ska kunna läsa 
och förstå bakgrunden och syftet med valt alter-
nativ. 

Upprättande av illustrationer och ritningar är 
givetvis en förutsättning. Alla väsentliga lösningar 
bör illustreras och förklaras. Ritningen ska ge 
information om koordinatsatta linjer för alla delar 
av konstruktionen. Koordinaterna ska avse x/y-
led, men ska också avse z-led om det framkommit 
information under utredningen som bör vidare-
befordras om detta. 

En PM utformas med all information som 
behöver förmedlas. Bättre att vara övertydlig än 
motsatsen. En PM som komplement till illustra-
tioner och ritningar kan omfatta följande:

1. syfte och mål med utformningen
2. beskrivning av arbetsprocessen
3. uppgifter om vilka som deltagit i arbetet 

(hur/var de kan nås)
4. förankringen och deltagande representan-

ter (redovisa även samrådsprotokollen)
5. utarbetad Utformnings-/Gaturumsbe-

skrivning
6. utformningsalternativ
7. värdering av förslag
8. valt alternativ med beskrivning av de 

 hänsyn som tagits
9. markfrågor
10. kostnader

cHecklistA för 
UtformningsförslAg ocH pm

Checklista för utformningsförslag visas nedan.

Fråga Check

1 Kontrollera att utformningsförslaget innehåller den informations som krävs som grund för bygghandling ✓

2 Kontrollera att PM innehåller den information som krävs för att uppfatta de kvaliteter och hänsyn som tagits 
och som har betydelse för upprättande av bygghandling.

✓

3 Kontrollera att PM och utformningsförslag tillsammans ger ett samlat stöd där inga frågetecken kvarstår utan 
all relevant information för nästa planeringssteg är samlad och lätt tillgänglig. 

✓

4 Är checklistan väl anpassad efter projektets förutsättningar ✓

Steg 8 – Detaljutformningen färdigställs till ritning och PM
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Det är viktigt att dra lärdom av genomförd utform-
ningsprocess så att uppkomna avvikelser eller 
erfarenheter kan utnyttjas till ett mer effektivt 
utförande vid kommande utformningsarbeten. 
Det gäller även att dela med sig av förbättringsför-
slagen till kollegor och andra berörda i den egna 
organisationen så att arbetsrutinerna ständigt 
effektiviseras. Tid behöver därför avsättas till att 
dokumentera erfarenheterna av genomförd pro-
cess och formulera eventuella förbättringsförslag. 
Detta bör spridas till berörda inom organisatio-
nen. 

Framtaget utformningsförslag, ritningar och 
PM ska vara ett beslutsunderlag för genomför-
ande, samt underlag för att utföra detaljprojek-
teringen eller totalentreprenad. Det är alltid en 
fördel om överlämnandet av ritningar och PM 
kan ske vid ett möte mellan representanter för 
utformningsförslaget och dem som ska realisera 
förslaget i nästa planeringssteg. En god kontakt 
mellan parterna underlättar att utförandet också 
blir som det är tänkt. 

DAgorDning ViD leVerAns

1. Deltagare – se till att alla berörda är kall-
lade.

2. Presentation av utformningsförslag och 
PM.

3. Presentation av reflektioner som fram-
kommit under slutförandet av utform-
ningsförslag och PM.

4. Diskussion om de erfarenheter som vun-
nits i arbetet både i process och förslag.

5. Dokumentation av leverans och erfaren-
heter.

6. Är dagordningen väl anpassad efter projek-
tets förutsättningar?

Steg 9 – Avslutning och överlämnande
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En fördjupad beskrivning av den kommunala 
utformningsprocessen finns i den kommunala 
VGU-guiden, Vägars och gators utformning i tät-

ort. Här görs en mer översiktlig framställning för 
att beskriva parallellen till den statliga utform-
ningsprocessen.

Del III  
Kommunal utformningsprocess

Initiering

Initiering: När överlämnandet från tidigare pla-
neringsskeden till utformningsprocessen sker 
behöver detta formaliseras. Avsikten med forma-
liseringen är att ett ge tydlighet i överlämnandet 
av ansvarstagandet. Skiftet ger också möjlighet att 
överlämna kunskap på ett systematiskt sätt. 

Det finns normalt en rad olika dokument i den 
kommunala planeringen som direkt och indirekt 
beskriver den önskade utvecklingen i och av kom-
munen. Dessa beskrivningar bör därför också 
påverka hur gaturummen ska utformas. Målbe-
skrivningen för själva gatuutformningen bör där-
för ta sin utgångspunkt från inriktningarna i dessa 
planeringsdokument. 

stADsByggnADsVision

En stadsbyggnadsvision ger en målbild för att 
utforma staden. Olika perspektiv och kvaliteter 

kan lyftas fram och ges prioritet. Avsikten är att 
ange i vilken riktning staden ska utvecklas, t.ex. 
med en attraktiv stadsbebyggelse som innehåller 
en medveten blandning av bostäder, service och 
arbetsplatser. Staden ska ges ökad attraktivitet 
genom ett samspel mellan innehållet i stadsdelar 
och stadskärna samt mellan tätorten och dess 
omland. Staden ska ge förutsättningar för liv och 
innehåll som präglas av kreativitet, öppenhet och 
tolerans. Stadens struktur ska utformas med en 
skala som ger attraktiva, trygga och upplevelse-
rika platser och stråk samt ger plats för rekreation 
och grönska. Gaturummen och stadsstruktur ska 
utformas så att det ger förutsättningar för hållbara 
kommunikationer. 

Målen i stadsbyggnadsvisionen är inte abso-
luta men kan ändå användas som stöd för en mer 
operativ målformulering för gaturummen. 
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Kommunens budget handlar om hur kommunen 
ska utvecklas och hur kommunens resurser ska 
fördelas. I den är helhetssyn och målstyrning vik-
tig. Kommunens budget innehåller den politiska 
majoritetens viljeinriktning. En verksamhetsplan 
(VP) är politikernas verktyg för att ange de ekono-
miska förutsättningarna och ramarna för kommu-
nens verksamheter. VP består av en drift- och en 
investeringsbudget och avser tre år. Kommunfull-
mäktige beslutar om VP.

Målen som anges i budgeten är mer än enbart 
ekonomiska. I budgeten finns formuleringar som 
kan användas som stöd för formulering av opera-
tiva mål i gatuutformningen. 

öVersiktsplAn

Översiktsplanen är vägledande, såväl när kom-
munen upprättar detaljplaner och områdesbe-
stämmelser eller prövar bygglov enligt plan- och 
bygglagen, som när kommunen eller andra myn-
digheter fattar andra beslut som rör mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. Översiktspla-
nen redovisar en avvägning mellan olika allmänna 
intressen. Planens innebörd och konsekvenser 
ska tydligt kunna utläsas i planhandlingarna. 

Målen i översiktsplanen är konkreta men på 
en översiktlig nivå. De kan användas som stöd för 
att formulera mål som berör markanvändning och 
utformning av gaturummet. 

DetAljplAn

I detaljplanen ges en samlad bild av markanvänd-
ningen och av hur miljön avses förändras eller 
bevaras. Detaljplanen är ett instrument för kom-
munen att förverkliga den lokala bebyggelsepoli-
tiken och de sociala ambitionerna samt att främja 
en ekonomisk och rationell byggproduktion. Vid 
detaljplanläggning ska hänsyn tas till alla de all-

männa intressena. Lämpligheten av att bygga i 
enlighet med detaljplanen blir därigenom prövad 
och planen ger sedan byggrätt. I detaljplanen 
avgörs också många frågor som rör byggandet i sig 
och relationen mellan olika fastigheter.

Planbestämmelserna för allmänna platser bör 
vara lika entydiga som för kvartersmark. Intres-
senter är förutom huvudmannen/väghållaren 
även de som använder platsen, t.ex. trafikerar den, 
och de som bor och arbetar omkring den. Vad gäl-
ler gatumarkens användning för trafik bör planen 
redovisa gatufunktion avsedd enbart för t.ex. kol-
lektivtrafik, varutransporter, cykel- eller gång-
trafik samt för större parkeringsyta. Andra typer 
av regleringar kan vanligen beslutas som lokala 
trafikföreskrifter.

Detaljplanen är konkret, den ska användas för 
att formulera mål som berör utformning av gatu-
rum. 

ortsAnAlys

Boverket har utvecklat en metod för ortsanalys. 
Metoden används för att göra en platsanalys där 
ett flertal olika aspekter ingår. Det sociala livet har 
stor betydelse för människors trivsel och välbefin-
nande och det påverkar också bilden av en ort och 
dess attraktivitet. Ortsanalysen är ett bra redskap 
för att skapa en gemensam bild av de kvaliteter och 
brister i den byggda miljön som möjliggör eller 
begränsar en god och hållbar utveckling. Analysen 
ger den systematisering och sammanställning 
av baskunskaper som politiker, allmänhet och 
planerare behöver för att kunna förstå ortens his-
toria, dagens situation och framtidsmöjligheter 
och därmed konstruktivt kunna forma en lokal 
utvecklingsinriktad planeringsprocess. Resultatet 
underlättar kommunens arbete med fysisk plan-
läggning, bostadsplanering, näringslivsutveckling 
och inte minst hur trafiken ska hanteras.

Ortsanalysens redovisning och reflektioner 
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gaturum. 

stADsmiljöprogrAm

Stadsmiljöprogrammet ger råd och riktlinjer för 
gestaltning av stadens offentliga utomhusmiljöer. 
Programmet utgår från kommunens visioner för 
staden. Målet ska vara att skapa en tillgänglig 
och samstämmig helhet avseende den offentliga 
miljöns utformning och funktion. Detta förhöjer 
helhetsintrycket och är till glädje för både kom-
muninvånare och besökare.

De råd och riktlinjer som formulerats i pro-
grammet kan användas som stöd för att formulera 
målet för gatuutformningen.

trAfikstrAtegi

Trafikstrategin hanterar medvetna avvägningar 
mellan den tillgänglighet som trafiksystemet ska 
ge och de stadsbyggnadskvaliteter och egenskaper 
som tillgängligheten påverkar. I trafikstrategin 
formuleras mål. 

Med stöd av trafikstrategin kan mål formuleras 
för utformning av gaturum.

trAfikplAner

Trafikplanerna innehåller mål för alla trafikslag 
och handlar om hur en önskad trafikutveckling 
kan skapas tillsammans med ett trafiksystem som 
stärker staden. Målen i trafikplanerna ska leda 
till att staden utvecklas på ett hållbart sätt och att 
staden blir tillgänglig och trygg. Trafikplaner tas 
ofta fram som fördjupning då översiktsplanen ska 
aktualiteten prövas. Trafikplanerna bör visa alla 
trafiknät, om de är huvudnät eller lokalnät samt 
kapacitet. 

Trafikplanerna kan omfatta alla trafikslag, vart 
och ett för sig eller några samtidigt. Trafikplaner 

för biltrafik har lång tradition. För de gående finns 
det ofta en tillgänglighetsplan och numera kanske 
en gångplan. I många kommuner arbetar man 
fram såväl cykel- som kollektivtrafikplaner. 

Vid formulering av mål för utformning av gatu-
rum kan trafikplanen ge ett gott stöd. 

HAstigHetsplAn

Syftet med en hastighetsplan är att med rätt has-
tighetsgräns skapa en säkrare och mer attraktiv 
stad. Nya hastighetsplaner tas fram med stöd av 
arbetsmetoden i handboken ”Rätt fart i staden” 
där en rad stadsbyggnadskvalitéer undersöks och 
vägs mot varandra, kvalitéer som gaturummets 
karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet, 
buller och avgaser. Förslagen kan innebära både 
höjningar och sänkningar av hastighetsgränser 
som sammantaget ska ge en bättre anpassning till 
gaturummens utformning och hur vi vill använda 
dem.

Målen för utformning av gaturummen kan ta 
stöd i hastighetsplanen för att ange livsrum och 
hastighetsnivå. 

tryggHetsplAner

Trygghetsplaner tas fram i många kommuner. 
Arbete kan ske inom ramen för ”Trygg och säker 
kommun”, ett koncept som kan leda fram till en 
certifiering. Trygghetsarbetet kan också följa 
de aktuella frågeställningar och initiativ som är 
aktuella för respektive tätort. Dokumentet kan ge 
underlag för utformningsarbetet av gaturum. 

trAfiksäkerHetsprogrAm 

Ett av hänsynsmålen handlar om säkerhet, en 
viktig aspekt som transportsystemet alltid måste 
ta största möjliga hänsyn till. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpas-
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ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås 
och till ökad hälsa. Trafiksäkerhetsprogrammet 
beskriver hur trafiksäkerheten ska förbättras i 
kommunen. Åtgärderna är indelade i ett tiotal 
insatsområden där ett önskat tillstånd anges. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 
i samarbete med Trafikverket tagit fram hand-
boken ”Trafiksäkra staden” som stöd för hur ett 
trafik säkerhetsprogram bör utformas, och där det 
uttalade önskade tillståndet kan använda som stöd 
för att formulera målet för gatuutformningen.

kVAlitetssäkring AV kommUnAl process

Kommunens arbete präglas av hushållning med 
gemensamma resurser. En viktig del av detta är 
att ständigt utveckla sina arbetsmetoder. Detta 
kan ske genom att arbetsprocessen knyts an till en 
tydlig kvalitetssäkring. Nedan anges de flesta av 
dessa situationer 

1. förankrad i kommunledning
2. kopplad till stadsvision
3. kopplad till inriktningsdokument
4. formulerad med tydliga mål
5. definierad med operativa mått
6. tar sin utgångspunkt i kända 

 förutsättningar
7. utvecklas med en tydlig åtgärdsplan
8. genomförs i en väl förankrad systematisk 

process
9. följs återkommande upp 
10. återrapporteras till linjeorganisationen
11. korrigeras systematiskt och fortlöpande
12. grundas på gemensam kunskap och 

 mognad hos alla berörda.
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Utformningsprocessen inleds med att beskriva 
projektet, målet och förutsättningarna för utform-
ningsprocessen. Detta startsmoment kan skilja sig 
något åt för statlig- respektive kommunal utform-
ningsprocess. 

 Utformningsprocessen föregås av ett initie-
ringsskede som resulterar i ett beslut om att driva 
en utformningsprocess och troligen följt av ett 
genomförande. Utformningen av gaturummet 
ska avspegla de värderingar och förhållnings-
sätt som präglar staden. Målen som formuleras 
för gatuutformningen är en konkretisering av de 
övergripande målen för stadens utveckling. Gatu-

utformningen ska utvecklas i en väl avvägd dialog 
med de som påverkas eller påverkar den. Gatuut-
formning ska ske i en resurseffektiv process som 
är målinriktad, systematisk och väl förankrad. 
Gatuutformningen ska länkas samman med all 
planering som gjorts i tidigare skeden genom en 
tydlig gaturumsbeskrivning. 

Resultatet av den systematiska processen ska 
bli en ritning och en PM som ger ett tydligt under-
lag för bygghandling, dvs. genomförandeskedet. 
Varje moment i utformningsprocessen beskrivs 
översiktligt i detta kapitel och mer i detalj i de föl-
jande kapitlen.

Steg 1 – Start av utformningsprocessen
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Gaturumsbeskrivningen ska dels innehålla infor-
mation om den planerade fysiska förändringen, 
dels vilka effekter och konsekvenser denna för-
ändring för med sig och på vilket sätt man ska 
beaktar dessa konsekvenser. Beskrivningen delas 
lämpligen in i följande fyra delar:

1. Gaturummets anspråk
2. Trafikens anspråk
3. Hänsyn till viktiga egenskaper
4. Villkor att uppfylla

I gaturumsbeskrivningen anges önskat tillstånd 
och i förekommande fall nuläge. Dessutom är 
en del övrig information viktig att ta fram för att 
kunna ge en samlad bild av förutsättningar för och 
mål med utformningen. I kommunens beslut- och 
inriktningsdokument finns en stor del av under-
laget för att ange önskat framtida tillstånd i det 
aktuella gaturummet. I dagordningen nedan följer 
en genomgång där underlagsmaterial som är vik-
tiga för gaturumsbeskrivningen efterlyses.

Inför starten av arbetet bör en dagordning for-
muleras så att alla delar som behöver lyftas fram 
för att ge stöd för det fortsatta arbetet tas upp och 
diskuteras. Arbetet kan därmed drivas stegvis och 
effektivt. Följande punkter kan vara lämpliga att 
överväga:

1. Projektbeskrivning, genomgång av upp-
byggnad, innehåll och omfattning. 

2. Mål, formulera det tillstånd som föränd-
ringen förväntas leda till.

3. Underlagsmaterial för gaturumsbeskriv-
ningen, lokalisera och ange aktuella källor 
för önskat tillstånd resp. nuläge: 
 a) Gaturummets anspråk 

 b) Trafikens anspråk 
 c) Hänsyn till viktiga egenskaper 
 d) Villkor att uppfylla

4. Samråd, ange vilka som ska medverka 
vid avstämningen vid de olika samråden 
mellan arbetsmomenten Gaturumsbe-
skrivning, Principutformning resp. Detalj-
utformning.

5. Övrigt.

gAtUrUmmets Anspråk

Stadstyp och Livsrum definierar tillsammans någ-
ra av de stadsbyggnadsegenskaper som är väsent-
liga att ta hänsyn till vid gatuutformningen. Med 
stöd av en Gaturumsmatris (se illustration) där 
Stadstyp resp. Livsrum placeras på var sin axel, 
anges en yta som bildar ramen för gaturummets 
karaktär. En inramning av viktiga stadsbyggnads-
egenskaper. 

trAfikens Anspråk

Tillgänglighet kan definieras som den ”lätt-
het” med vilken olika trafikanter kan nå stadens 
arbetsplatser, service, rekreation samt övriga 
utbud och aktiviteter. Den beror bland annat på 
restid, väntetider, reskostnader, komfort, regel-
bundenhet och tillförlitlighet. Den beror också 
av möjligheten att angöra eller parkera med cykel 
eller annat fordon. Tillgänglighet används i denna 
handbok enligt ovanstående beskrivning men kan 
i andra sammanhang definieras på ett annat sätt. 

Framkomlighet definieras i denna skrift som 
den del av tillgängligheten som beskriver förbruk-

Steg 2 – Gaturumsbeskrivning 
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Gaturumsmatris:  
Skärningen mel-
lan stadstyp och 
livsrum ger stöd 
för att beskriva 
gaturummets 
karaktär. 

ning av tid för förflyttningar i trafiknäten som 
gående, cyklist, busspassagerare eller bilförare. 
Förbrukning av tid beror av förflyttningens längd 
och hastighet. Avvikelser mellan tillåten och 
verklig hastighet kan ses som ett mått på uppnådd 
framkomligheten. Reducerad framkomlighet kan 
också uppkomma punktvis i korsningar eller längs 

enstaka delar av nätet. 
För barn, äldre och funktionshindrade påver-

kas tillgänglighet och framkomlighet i hög grad av 
fördröjningar vid passager resp. av passagernas 
detaljutformning.

Ytanspråken från tillgänglighet och framkom-
lighet står som regel i konflikt med andra ytan-

Trafikantsmatris:  
Balansen mellan 
tillgänglighet och 
framkomlighet ger 
olika möjligheter 
att forma gatu-
rummet, beroende 
av plats i stadens 
rum och transport-
system. I Tabellen 
visas principiella 
balanser mellan de 
olika trafikslagen 
i resp. gaturum. I 
Transportrummet 
förekommer inga 
oskyddade trafi-
kanter. I Frirummet 
förekommer 
inga skyddade 
trafikanter. De grå 
markerade rutorna 
är icke tillämpbara 
kombinationer 
av Stadstyp och 
Livsrum. 
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Varje enskild cell i gaturumsmatrisen ger 

uttryck för vilken balans mellan tillgänglighet och 
framkomlighet som bör eftersträvas för de olika 
trafikslagen. Balansen avgör möjligheterna att 
lösa prioriterade resor och transporter. Balansen 
ska vara i harmoni med hänsynskraven och inom 
de villkor som gäller för resp. gaturum. 

Hänsyn till ViktigA egenskAper

Trygghet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan är 
stadsbyggnadsegenskaper som bör beskrivas 
i gaturumsbeskrivningen så att det påverkar 
utformningen och kan bedömas mot de mål som 
successivt utvecklas.

Möblering med gatumöbler, stolpar, träd, väg-
märken etc. är anspråk som lyfts fram och bör tas 
hänsyn till då gaturummet formas. Även detta bör 
beskrivas så att det går att bedömas mot de mål 
som successivt utvecklas. 

Utformningen påverkar förutsättningarna för 
drift och underhåll. Önskemål och behov från drift 
och underhållssynpunkt bör beskrivas så att de 
kan vägas samman med de övriga aspekterna för 
val av utformning. 

Villkor Att UppfyllA

Barnkonventionens krav på att sätta barnen i för-
sta rummet ska vara en del av de krav som uppfylls 
vid gatuutformningen. 

Kommunen är skyldig att uppfylla de krav som 
Boverket formulerat i föreskrifter och allmänna 
råd (ALM) om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienterings-
förmåga på allmänna platser och inom områden 
för andra anläggningar än byggnader.

Utformningen ska stå i överensstämmelse med 
gällande planbestämmelser.

Utformningen ska stå i överensstämmelse med 
gällande trafikregler.

Utformningen ska stå i överensstämmelse med 
de villkor som ledningar och brunnar ger.

Utformningen ska stå i överensstämmelse med 
de höjder som har låsta lägen och de höjder och 
lutningar som behövs för en acceptabel funktion. 

mAll för gAtUrUmsBeskriVning

På motstående sida visas principen för en gatu-
rumsbeskrivning. 

projektBeskriVning

Projektbeskrivningen är ett av de viktigaste 
dokumenten inom hela projektprocessen, och är 
projektledarens viktigaste verktyg för planering, 
strukturering och en effektiv kommunikation 
med övriga intressenter såsom beställare m.fl. 
Projektbeskrivning kan också kallas projektplan, 
men projektbeskrivning är oftast ett bättre ord för 
att beskriva dokumentet. En projektbeskrivning 
kan byggas upp på ett antal olika sätt. Projektbe-
skrivningen anpassas dock alltid efter det enskilda 
projektet. 

målformUlering

Målformuleringen knyter an till de överordnade 
målen för stadsbyggandet. Kvalitet på karaktär, 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet beskrivs i 
målen. I det följande anges en Gaturumsbeskriv-
ning där det tekniska innehållet beskrivs för att 
uppnå målen. De bägge begreppen ska hänga ihop 
men är tydligt kopplade till överordnade mål resp. 
nomenklaturen i VGU och annan stödjande kun-
skap. 

Målformuleringen för utformning av gaturum 
bör anpassas till den uppgift som ska lösas. Efter-
hand som projektet utvecklas kan också målen 
preciseras. Alla lösningar är avvägningar mellan 
olika önskade tillstånd. Den samlade lösningen 
bör innehålla kvaliteter som gör att alla berörda 
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egenskap Delrubrik Beskrivning mått önskat 
 tillstånd nuläge

Gaturum

Stadstyp Stadskärna/Flerbostads-/
Villa-/Handels-/Industriom-
råde

     

Livsrum F/IF/M/IT/T      

Trafik, fram-
komlighet

Gående Trafiknät Huvudnät/lokalnät    

  Trafikflöde: Litet/måttligt/stort <50/50-200/ 
>200 /Dh

   

Cykel Trafiknät Huvudnät/lokalnät    

  Trafikflöde: Litet/måttligt/stort <50/50-200/  
>200 /Dh

   

Busstrafik Trafiknät Nättillhörighet, antal linjer 
och turtäthet

   

Spårtrafik Trafiknät Nättillhörighet, antal linjer 
och turtäthet

Bil Trafiknät Överordnat/Huvud/ Lokalnät    

  Trafikflöde ÅDT eller f/Dh    

Tung trafik Andel Procent    

  Trafikflöde ÅDT eller frekvens    

Utryckningstrafik Trafiknät Primärt/ 
Sekundärt nät

   

Trafik, till-
gänglighet

Gående Barriär      

Cykel Cykelparkering 
Olika kvaliteter

Antal av varje slag av parke-
rande cyklar

   

Bil Angöring Antal/längd     

  Parkering Antal    

Distributionstrafik Angöring Antal/längd/ svepytor    

Busstrafik Hållplats Antal/längd    

Spårtrafik Hållplats Antal/längd

Hänsyn

Trygghet

Trafiksäkerhet 85-percentil (DTSS) km/tim    

  Olycksbild d, ss, ls    

Miljöpåverkan Buller dBA    

  Luftkvalitet      

Möblering Del av sektionsbredd Meter bred    

Drift och underhåll

Villkor

Tillgänglighet Barnkonvention, ALM

Planbestämmelser Förutsättning      

Trafikregler Förutsättning      

Ledningar Förutsättning      

Nivåskillnader Förutsättning      

Principen för en gaturumsbeskrivning.
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valts att prioriteras tydlig har lyfts fram till önskat 
tillstånd. Som stöd för en sådan avvägning behövs 
en kvalitetsbedömning, bedömning av hur nära 
måluppfyllelse som lösningen är och vid flera 
alternativ, vad som skiljer alternativen åt. 

Nedan lämnas ett förslag till hur detta kan han-
teras. Inför arbetet med Gaturumsbeskrivningen 
anges de egenskaper och beskrivningar som kan 
formuleras i detta skede. Detaljeringsgraden i 
målbeskrivningen kan utvecklas mellan varje steg 
i utredningsprocessen. 

Följande egenskaper bör som regel finnas med 
i en målformulering:

 ➤ Gaturummets karaktär, i vilket stadbygg-
nadssammanhang utformningen ska 
infogas 

 ➤ Framkomlighet, vilka kapacitetskrav bör 
uppfyllas för resp. trafikslag

 ➤ Tillgänglighet, hur stor tillgänglighet ska 
resp. trafikantgrupp ha

 ➤ ALM, Boverkets krav ska uppfyllas
 ➤ Trygghet, hur starkt ska trygghetsfrågorna 
lyftas fram

 ➤ Trafiksäkerhet, att ta höjd för den ambition 
som kommunen har inom området

 ➤ Trafikmiljö, att ta höjd för den ambition 
som kommunen har inom området

 ➤ Drift och underhåll, att lösningen går att 
sköta under lång tid med rimliga villkor. 

 ➤ Markanvändning, att ange hur mycket mark 
som transportsystemet får ta i anspråk

 ➤ Ekonomi, ange ekonomiska mål eller 
ramar.

AVstämning inför ArBetet meD 
gAtUrUmsBeskriVningen

I gaturumsbeskrivningen anges önskat tillstånd 
och i förekommande fall nuläge. Dessutom är 
en del övrig information viktig att ta fram för att 

kunna ge en samlad bild av förutsättningar för och 
mål med utformningen. I kommunens beslut- och 
inriktningsdokument finns en stor del av under-
laget för att ange önskat framtida tillstånd i det 
aktuella gaturummet. I dagordningen nedan följer 
en genomgång där underlagsmaterial som är vik-
tiga för gaturumsbeskrivningen efterlyses.

DAgorDning för ArBetsgrUppens 
stArtmöte

Inför starten av arbetet bör en dagordning for-
muleras så att alla delar som behöver lyftas fram 
för att ge stöd för det fortsatta arbetet tas upp och 
diskuteras. Arbetet kan därmed drivas stegvis och 
effektivt. Följande punkter kan vara lämpliga att 
överväga:

1. Projektbeskrivning, genomgång av upp-
byggnad, innehåll och omfattning. 

2. Mål, formulera det tillstånd som föränd-
ringen förväntas leda till.

3. Underlagsmaterial för gaturumsbeskriv-
ningen, lokalisera och ange aktuella källor 
för önskat tillstånd resp. nuläge: 
 a) Gaturummets anspråk 
 b) Trafikens anspråk 
 c) Hänsyn till viktiga egenskaper 
 d) Villkor att uppfylla

4. Samråd, ange vilka som ska medverka 
vid avstämningen vid de olika samråden 
mellan arbetsmomenten Gaturumsbe-
skrivning, Principutformning resp. Detalj-
utformning.

5. Övrigt
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Det framtagna underlaget om utformningsbe-
skrivning respektive gaturumsbeskrivning samt 
målbeskrivningen om önskad framtida trafiksi-
tuation måste förankras hos berörda parter innan 
nästa steg i utformningsprocessen. 

Utformningen berör den egna organisationen, 
den kommunala förvaltningen, andra organisatio-
ner och medborgarna. I olika skeden av utform-
ningsarbetet behöver utformningen förankras. 
Förankringen har flera syften, att ge bättre förut-
sättningar för projektören, att ge berörda insikt 
och förståelse för förändringens skäl och syfte 
samt att kunna pröva flera alternativ mot en bre-
dare kunskap om förutsättningarna.

Vid startmötet angavs vilka som bör delta i 
samrådet. Denna lista behöver uppdateras. Däref-
ter kallas till samråd för en diskussion och eventu-
ell justering av framtagna mål och beskrivningar. 

DAgorDning för sAmråD mellAn ArBets-
momenten ”gAtUrUmsBeskriVning” 
ocH ”principUtformning”

1. Genomgång av gaturumsbeskrivningens 
olika delar samt diskussion om behovet av 
komplettering

2. Mål och mått utvecklas och kompletteras
3. Samråd, kommunikationsplanen aktuali-

tetsprövas. Går det att genomföra de pla-
nerade samråden på förutbestämt sätt eller 
ska samråden förändras? En SWOT-analys 
kan vara ett bra verktyg att sammanställa 
och åskådliggöra de synpunkter som fram-
kommit. 

4. Tid- och aktivitetsplan, uppdateras
5. Är dagordningen anpassad efter projektets 

förutsättningar?

Sammanställ ett protokoll över vad som sagts och 
beslutats på samrådet och låt deltagarna ta del av 
det.

Steg 3 – Samråd om gaturumsbeskrivning
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De uppdaterade och förankrade utformnings-, 
gaturums-, projekt och planläggningsbeskriv-
ningarna visar vilka förutsättningar och krav som 
ställs på det nya väg/gaturummet. I detta arbets-
moment formas alternativa principutformningar 
för enskilda element och sätts samman till ett eller 
flera väl balanserade väg/gaturum. Valda utform-
ningsalternativ konsekvensbeskrivs och värderas 
mot de uppsatta målen. 

Principutformningen är nyckeln till att hitta 
väl utformade varaktiga lösningar. Alternativa lös-
ningar kan prövas som visar ett önskat framtida 
tillstånd där flera av de anspråk, hänsyn och vill-
kor som angetts tillgodoses på ett framåtsyftande 
sätt. I Trafikverkets Exempelbank kan inspiration 
hämtas. 

Stöd för val av principutformning hämtas ur 
VGU 2015 eller från andra stödjande dokument. I 
den följande redovisningen har viktiga utdrag från 
dessa gjorts.

konsekVensBeskriVning

Bedömning
En konsekvensbeskrivning är en redogörelse över 
konsekvenserna av resp. alternativ. Konsekvens-
beskrivningen av de valda alternativen ska ge 
stöd för att välja mellan dem eller att justera valet 
av kombinationer i dem eller att ge stöd för att 
fullfölja de formulerade alternativen i en detalj-
utformning. I detta moment är det viktigt att ta 
fram en kostnadskalkyl på investeringen och en 
bedömning av drift- och underhållskostnaderna 
för respektive alternativ.

Nedanstående tabell ger stöd för en konse-
kvensbeskrivning. De mål som formulerats för 
utformningen anges i kolumnen till vänster och 
nuläge och de aktuella alternativen anges på övre 
raden. Därefter konsekvensbeskrivs Nuläge (i 
förekommande fall) och resp. Principutformning 
med avseende på de uppsatta målen. Beskrivning-
en kan ligga till grund för en värdering av konse-
kvenserna i nästa moment av utredningen. 

Värdering 
En värdering är en beskrivning av tillståndet hos 
egenskap, relaterad till ett önskat tillstånd. Värde-
ringen anger i vilken grad något är bra eller dåligt. 
Värderingarna är specifika mot de beskrivna 
målen.

Med stöd av den konsekvensbeskrivning som 
gjorts i det föregående momentet kan en värde-
ring göras. Grön färg anger att målen uppfylls, gul 
färg att målen uppfyllts i acceptabel omfattning 
eftersom andra egenskaper har nått grön kvalitet, 
måluppfyllelse. Röd färg anger att målen inte har 
uppnåtts i acceptabel omfattning. 

Visualisering
Värderos är ett illustrationsverktyg som kan 
användas vid projekt i ett planeringsskede. Värd-
erosen visar hur väl respektive förslag uppfyller 
de uppsatta målen. Om måluppfyllelsen är god 
markeras detta långt ut på den axel som tillhör 
respektive delmål och om uppfyllelsen är låg 
hamnar markeringen närmare centrum av rosen. 
Värderosen visas i avsnittet Steg 6 på sid 69.

Steg 4 – Principutformning
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SWOT-analys 
SWOT-analys är ett frekvent förekommande pla-
neringshjälpmedel, där man försöker finna styr-
kor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT är en 
akronym byggd på de engelska orden Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats).

styrkor svagheter

Beskriv alternativets styrkor Beskriv alternativets svagheter

möjligheter Hot

Beskriv alternativets möjlig-
heter Beskriv hot mot alternativet

De egenskaper som skiljer alternativen åt är 
intressanta att beskriva. Ta fasta på den samlade 
bedömningen och skriv in i respektive kvadrant 
den egenskap, med dess beskrivning som passar 
bäst där. Avsikten är att tydligare skilja utform-
ningsförslagens styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot åt. 

Målbeskrivning

Måluppfyllelse

Nuläge Alternativ 4 Alternativ 7 Alternativ 11

Omgivning Här beskrivs och värde-
ras måluppfyllelsen 

Tillgänglighet

Trygghet

Trafiksäkerhet

Miljöpåverkan

Investeringskostnad

Drift och underhåll

Beskrivning och värdering av alternativ med avseende på måluppfyllelse. De tre färgerna anger grad av måluppfyllelse, 
god, acceptabel eller oacceptabel. 
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De olika lösningarna av respektive utformnings-
element kan sammanfogas till en sammanhållen 
lösning för gaturummet. Med fem element och två 
varianter på varje ger det en teoretisk möjlighet 
att forma 32 alternativ. 2–4 kombinationer väljs 
ut och sammanfogas till utformningslösningar.

Då flera alternativa lösningar av varje utform-
ningsdel tas fram kan de kombineras i många olika 
utformningsförslag. Förslagsvis väljs 2–3 olika för-
slag som beskrivs. Förslagen kan ges en skissartad 
form så att de dels kan värderas och dels redovisas 
i en avstämning innan nästa utredningsskede tar 
vid. Alternativ väljs som i första hand profilerar sig 
mot varandra, dvs. har särskiljande egenskaper. 

cHecklistA för principUtformning

Checklista – kontrollera att utformningen inne-
håller de delar som behövs för att den ska kunna 

fylla sin funktion.
De valda utformningsalternativen ska alla 

uppfylla de grundkrav som Utformnings-/Gatu-
rumsbeskrivningens och de uttalade målen av 
ett framtida tillstånd har. Alternativen ska vara 
utbytbara i den meningen att inget av dem faller 
på sina brister att uppfylla kraven, de har olika för-
delar. Nedan följer en checklista som är avsedd att 
ge stöd till kontroll av att funktionskraven kopp-
lade till Utformnings-/Gaturumsbeskrivningens 
önskade tillstånd och de uttalade mål finns med.

Fråga Check

1 Kontrollera att de utformningsförslag som är framtagna hanterar de egenskaper som anges i den uppdate-
rade målbeskrivningen 

✓

2 Kontrollera att värderingarna som gjorts ger en tydlig bild av skillnader och likheter mellan utformningsalter-
nativen. 

✓

3 Kontrollera att de oklarheter som värderingen lyft fram finns redovisade och kan föras vidare till nästa steg 
av processen.

✓

4 Har värderingen inneburit att underlag finns för nya förslag? ✓

5 Är checklistan väl anpassad efter projektets förutsättningar? ✓
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Förslag om den eller de utformningsalternativ 
som framtagits måste förankras och godkännas 
av berörda parter innan mer detaljerade studier 
i ämnet utförs. Sammanställ alltid ett protokoll 
över vad som sagts och beslutats på samrådet och 
låt deltagarna ta del av det. 

Mellan principutformning och detaljutform-
ning sker samråd om alternativa principutform-
ningar. Alternativen ställs mot målformuleringen. 
Här väljs det eller de alternativ som ska utvecklas 
vidare i detaljutformningen. Med stöd av ny kun-
skap utvecklas målbeskrivningen. 

Kontroll, förankring och målprecisering kan 
leda till en återgång till principutformningen för 
en utveckling av alternativ. 

DAgorDning för förAnkring AV princip-
Utformning ocH UppDAtering AV mål

1. Deltagare – är alla berörda delaktiga i 
förankringen, eller behöver ytterligare 
förankring ske innan nästa steg tas i utred-
ningen?

2. Genomgång av principutformning, tar 
alternativen höjd för de möjligheter som 
finns?

3. Genomgång av konsekvensbeskrivning.
4. Genomgång av värdering.
5. Kontroll av principutformningar, med 

avseende på uppsatta mål, rymmer de 
anspråken som anges i målformuleringen.

6. Uppdatering av målformulering. 
7. Finns det frågeställningar som behöver 

lyftas till annat forum?
8. Ekonomi, på vilken nivå ska kostnads-

bedömning göras?
9. Uppdatering och revidering av tid- och 

aktivitetsplan.
10. Tid – är nästa utredningssteg rimligt 

 tidsatt?
11. Deltagare, medverkan i nästa avstämning 

diskuteras, vilka ska delta då detaljutform-
ningen presenteras?

12. Är dagordningen väl anpassad efter projek-
tets förutsättningar?

Ett protokoll sammanställs över vad som sagts och 
beslutats på samrådet, som deltagarna får ta del av.

Steg 5 – Samråd om principutformningen
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I detta skede detaljutformas den eller de valda 
principutformningarna. Detaljutformningen 
konsekvensbeskrivs och värderas mot de uppsatta 
målen. 

konsekVensBeskriVning

Samlat utformningsförslag
Detaljutformningen är nu samlad i ett eller flera 
förslag till utformning. Detaljutformningen byg-
ger på principutformningen och den korrigering 
av principutformningen som gjordes efter före-
gående samråd. Inför slutbearbetning, PM-skriv-
ning och leverans behöver förslag konsekvens-
beskrivas och värderas efter samma principer som 
gjordes inför föregående samråd. 

Bedömning
Bedömning, värdering, visualisering, SWOT-ana-
lys och Checklista för detaljutfoming kan göras 
med samma metod som redovisas i kapitlet om 
principutfomning. 

Steg 6 – Detaljutformning 
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Mellan detaljutformning och färdigställande sker 
ett samråd där detaljutformningen analyseras. 
Med underlag av den nya kunskapen konkretise-
ras målbeskrivningen.

Kontroll, förankring och målprecisering kan 
leda till en återgång till Detaljutformning för en 
utveckling av alternativ. 

DAgorDning - förAnkrA DetAlj-
Utformning ocH UtVärDeringen 
ocH UppDAterA målen

1. Deltagare, är alla berörda delaktiga i 
förankringen, eller behöver ytterligare 
förankring ske innan slutjustering av valt 
utformningsalternativ görs?

2. Presentation av utformningsalternativen.
3. Genomgång av värderingen av utform-

ningsalternativen.
4. Presentation av reflektioner som fram-

kommit under värderingen.

5. Uppdatering av mål, är målen tillräckligt 
väl formulerade för att de ska ange exakt 
vad som eftersträvas?

6. Finns det frågeställningar som behöver 
lyftas till annat forum?

7. Utformningsalternativ väljs, korrigeringar 
anges.

8. PM, krav på PM anges, vilken information 
ska finnas med?

9. Ekonomi, på vilken nivå ska kostnadsbe-
dömningarna göras i projektet?

10. Tid, är leverans rimligt tidsatt?
11. Vem ska delta vid leverans av utformnings-

förslag och PM?
12. Är dagordningen väl anpassad efter projek-

tets förutsättningar?

Ett protokoll sammanställs över vad som sagts och 
beslutats på samrådet, som deltagarna får ta del av.

Steg 7 – Samråd om detaljutformningen
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Det framtagna utformningsförslaget ska vara ett 
beslutsunderlag för genomförande, samt underlag 
för att upprätta trafikanordningsplan och bygg-
handling. Det är inte ovanligt att det kan ta lång tid 
mellan framarbetat, accepterat förslag och själva 
verkställandet, vilket gör det särskilt viktigt med 
att dokumentationen av förslaget är grundlig och 
tydlig. Det bör förutsättas att en person som inte 
varit med i utformningsprocessen ska kunna läsa 
och förstå bakgrunden och syftet med valt alter-
nativ. 

Upprättande av illustrationer och ritningar är 
givetvis en förutsättning. Alla väsentliga lösningar 
bör illustreras och förklaras. Ritningen ska ge 
information om koordinatsatta linjer för alla delar 
av konstruktionen. Koordinaterna ska avse x/y-
led, men ska också avse z-led om det framkommit 
information under utredningen som bör vidare-
befordras om detta. 

En PM utformas med all information som 
behöver förmedlas. Bättre att vara övertydlig än 
motsatsen. En PM som komplement till illustra-
tioner och ritningar kan omfatta följande:

1. Syftet och mål med utformningen.
2. Beskrivning av arbetsprocessen.
3. Uppgifter om vilka som deltagit i arbetet 

(hur/var det går att nå dem).
4. Förankringen och deltagande representan-

ter (redovisa även samrådsprotokollen).
5. Utarbetad Utformnings-/Gaturumsbe-

skrivning.
6. Utformningsalternativ.
7. Värdering av förslag.
8. Valt alternativ med beskrivning av den 

hänsyn som tagits.
9. Markfrågor.
10. Kostnader.

cHecklistA för 
UtformningsförslAg ocH pm

Nedan visas förslag till checklista.

Steg 8 – Detaljutformningen färdigställs till ritning och PM

Nr Fråga Check

1 Kontrollera att utformningsförslaget innehåller den informations som krävs som grund för bygghandling ✓

2 Kontrollera att PM innehåller den information som krävs för att uppfatta de kvaliteter och hänsyn som 
tagits och som har betydelse för upprättande av bygghandling.

✓

3 Kontrollera att PM och utformningsförslag tillsammans ger ett samlat stöd där inga frågetecken kvarstår 
utan all relevant information för nästa planeringssteg är samlad och lätt tillgänglig. 

✓

4 Är checklistan väl anpassad efter projektets förutsättningar ✓
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Det är viktigt att dra lärdom av genomförd utform-
ningsprocess så att uppkomna avvikelser eller 
erfarenheter kan utnyttjas till ett mer effektivt 
utförande vid kommande utformningsarbeten. 
Det gäller även att dela med sig av förbättringsför-
slagen till kollegor och andra berörda i den egna 
organisationen så att arbetsrutinerna ständigt 
effektiviseras. Därför avsätts tid till att dokumen-
tera erfarenheterna av genomförd process och 
formulera eventuella förbättringsförslag. Detta 
sprids till berörda inom organisationen och försök 
få genomslag för föreslagna förändringar/juste-
ringar i processarbetet. 

Framtaget utformningsförslag, ritningar och 
PM, ska vara ett beslutsunderlag för genomför-
ande, samt underlag för att utföra detaljprojek-
teringen eller totalentreprenad. Det är alltid en 
fördel om överlämnandet av ritningar och PM 
kan ske vid ett möte mellan representanter för 
utformningsförslaget och dem som ska realisera 
förslaget i nästa planeringssteg. En god kontakt 
mellan parterna underlättar att utförandet också 
blir som det är tänkt. 

DAgorDning ViD leVerAns

1. Deltagare, se till att alla berörda är kallade.
2. Presentation av utformningsförslag och 

PM.
3. Presentation av reflektioner som fram-

kommit under slutförandet av utform-
ningsförslag och PM.

4. Diskussion om de erfarenheter som vun-
nits i arbetet både i process och i förslag.

5. Dokumentation av leverans och erfaren-
heter.

6. Är dagordningen väl anpassad efter projek-
tets förutsättningar?

Steg 9 – Avslutning och överlämnande



VGU-guide

Vägars och gators utformning
Utformningsprocess

I Vägar och Gators Utformning (VGU) från 2015 beskrivs krav och råd för utformning av den fär-
diga väg- eller gatuanläggningens egenskaper. Behov finns att ge stöd för hur VGU ska tillämpas 
då väg- och gaturum ska formas. De trafik tekniska kraven ska fogas samman till en lösning där 
målen formuleras för vägrummets samlade funktion och en medveten avvägning görs mellan olika 
kvaliteter. Därför har två VGU-guider tagits fram. En sammanhållen statlig och kommunal VGU-
guide, och en fördjupad kommunal VGU-guide för tätortsgator. Den sammanhållna VGU-guiden 
är uppdelad i två delar – en om utform ningsprocessen och en med stödjande kunskap. Denna 
del handlar om utformningsprocessen.

VGU-guiderna är framtagna av Trafikverket i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.
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