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Sammanfattning 

2013 års nya lagstiftning för fysisk planläggning av väg och järnväg innebär att tidigare 

skedesindelade process med förstudie, utredning och plan ersätts av en sammanhållen 

process som ska föregås av en förberedande studie, vanligen en åtgärdsvalsstudie. Större 

förändringar i lagstiftningen innefattar, utöver en sammanhållen process, även en 

sammanhållen miljöbedömning, liksom att formell miljökonsekvensbeskrivning inte 

behöver upprättas för projekt som länsstyrelsen bedömt inte innebära betydande 

miljöpåverkan. Vissa dispens- och anmälningsärenden enligt miljöbalken ska nu hanteras 

inom plansamrådet istället för, som tidigare, i särskilda processer. Även bygglov för vissa 

åtgärder kan, om kommunen godkänner det, prövas i plansamrådet. Lagstiftningen 

innefattar ett undantag från planläggning som innebär att mindre ny- och 

ombyggnadsåtgärder utan någon påtaglig omgivningspåverkan kan genomföras utan plan. 

Regeringens tillåtlighetsprövning av åtgärder har också förändrats. Vidare tydliggör den nya 

lagstiftningen att Trafikverket ska tillvarata möjligheter att samordna planläggningen med 

andra aktörers planeringsprocesser. Planläggningens omfattning ska anpassas efter 

åtgärdens komplexitet, i syfte att nyttja planeringsresurser effektivt. Processen kan förenklas 

i vissa fall, bl.a. om åtgärden ”saknar intresse för allmänheten”, eller om åtgärden tidigare 

prövats i kommunal detaljplan.  

I föreliggande studie redovisas erfarenheter av tillämpningen av den nya processen. Studien 

baseras på intervjuer med ett 50-tal personer som till vardags är involverade i 

planläggningsprocessen, inom och utom Trafikverket.  

Utifrån studiens resultat kan det konstateras att den sammanhållna processen bidrar till en 

effektivisering av planläggningen genom färre skeden, ledtider och beslutstidpunkter. 

Lagstiftningen innebär också ökade möjligheter att integrera miljöaspekter i planen.  

Respondenter ger dock en samstämmig bild av att Trafikverkets tillämpning av planläggning 

inom ramen för organisations- och styrprocesser samt standardisering av processen i så 

kallade ”typfall” hindrar en ökad situationsanpassning av planprocessen, i enlighet med 

lagstiftarnas intentioner. Trafikverkets styrning, i kombination med den nya lagstiftningen, 

har också inneburit att ett ”kunskapsglapp” uppstått inför beställning och upphandling av 

planläggning.  

Vidare uttrycks att den sammanhållna processen medför större krav på sakkunskap och 

kompetens i planläggningsfrågor inom projekten, dels för att bättre kunna 

situationsanpassa arbetet, dels för att säkerställa ändamålsenliga former för samråd och 

miljöbedömning. 

Lagstiftningens undantag från planläggning för små och okomplicerade åtgärder anses av 

många respondenter vara en formell utvidgning jämfört med äldre lagstiftning, men i 

praktiken vara en inskränkning av praxis, jämfört med tidigare. Lagstiftningens övriga 

möjligheter till förenklingar av processen i vissa fall anses generellt vara svårtolkade, och 

innebära ringa tidsvinster. En stärkt tidig dialog och samverkan med länsstyrelser, 

kommuner och andra aktörer anses däremot vara väsentligt för en effektivare 

planläggningsprocess.   
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Förord 

KTH har, på uppdrag av Trafikverket, utfört en kvalitativ utvärdering av 2013 års 

förändringar av lagstiftningen för fysisk planläggning av väg och järnväg. I arbetet har Maria 

Håkansson och Göran Cars bidragit, tillika handlett. Text och slutsatser är dock mina egna.  

Ett stort tack till alla respondenter som ställt upp med tid och engagemang, deltagare i 

projektets referensgrupp som bidragit till att forma projektets inriktning, och ett särskilt 

tack till Elin Sandberg och Barbro Ovrén som i sin beställarroll genom hela projekttiden 

varit tillgängliga, tillmötesgående och behjälpliga.  

 

Stockholm, april 2017 

Jacob Witzell 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Byggande av väg och järnväg ska föregås av fysisk planläggning. En målsättning med 

lagstiftningen är att väg- och järnvägsbyggen ska ges en god anknytning till övrig 

samhällsplanering och till miljölagstiftningen. Planeringen ska förankras i regional och 

kommunal planering och ge möjligheter till insyn och påverkan. Planläggningen syftar 

vidare till att hantera avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen, liksom ett 

effektivt och rättssäkert plangenomförande. Lagstiftningen förändrades den 1 januari 2013, 

och föreliggande studie syftar till att utvärdera om den nya lagstiftningens intentioner 

infriats i praktiken. I regeringens direktiv till Transportinfrastrukturkommittén, som gavs i 

uppgift att föreslå förändringar av lagstiftningen, betonades följde tre frågeställningar:  

• Hur kan ledtider fram till färdig anläggning kortas?  

• Hur kan samverkan mellan involverade aktörer och samordning med övrig fysisk 

planering förbättras?  

• Hur kan kopplingar till den ekonomiska planeringen för transportinfrastruktur 

förtydligas? 

1.2. Läsanvisning 

I föreliggande rapport redovisas en studie utförd under perioden mars 2015 – mars 2017. 

Studien baseras på intervjuer, en genomgång av planläggningsprocesser samt 

dokumentstudier (för studiens metod, se vidare 1.4).  

I detta kapitel redovisas den bakomliggande problembild som föranledde 2013 års 

lagstiftningsförändringar, samt studiens metod och avgränsning. I kapitel 2 redovisas 

övergripande avvägningar som diskuterats i utarbetandet av såväl tidigare som nuvarande 

lagstiftning. Därefter görs, i kapitel 3, en genomgång av hur lagstiftningen tillämpas inom 

Trafikverket i relation till organisation, styrformer och upphandlingsförfarande. I kapitel 4-

9 redovisas resultat från studien, sorterat i sex huvudsakliga teman. Samtliga kapitel 2-9 

avslutas med en summering. I det avslutande kapitel 10 redovisas och diskuteras studiens 

övergripande slutsatser. I arbetet med studien har också fallbeskrivningar av 11 väg- och 

järnvägsplaner, två paketeringar av mängdåtgärder samt projektet Samordnad planering av 

Ostkustbanan utarbetats. Dessa redovisas i en bilaga till denna studie. 

Om du vill göra en snabb genomläsning! 

Redovisningarna i studien är förhållandevis omfattande. Om du hellre vill göra en snabb 

genomläsning – läs kapitel 1, summeringarna i kapitel 2-9 samt slutsatser och diskussion i 

det avslutande kapitel 10, så kan du därutöver välja enskilda kapitel att fördjupa dig i. 

 

 



8 

 

1.3. En ny lagstiftning för fysisk planläggning av väg och järnväg 

1.3.1. Bakomliggande problembild 

Transportinfrastrukturkommitténs betänkande (SOU 2010:57), som legat till grund för den 

nya lagstiftningen, tog sin utgångspunkt i en allmän diskussion om hur 

transportinfrastruktur skulle kunna planeras och genomföras mer effektivt. Arbetet hade 

föregåtts bland annat av rapporterna Haffa tidstjuvarna (Banverket 2010) och 

Effektivisering av fysisk planering (WSP 2007). I de delar som är relevanta för 

planläggning uttrycktes i de nämnda rapporterna bland annat att: 

• Planläggning är förenat med betydande ledtider och kostnader och bör kunna förenklas, 

inte minst för projekt av mindre omfattning. 

• Lagstiftningen är svåröverskådlig. En gemensam infrastrukturlag bör utarbetas. 

• Sektorslagstiftningen bör samordnas med PBL för att undvika ”dubbelplanering”. Till 

exempel genom att möjliggöra utbytbarhet och planläggning enligt en av lagarna, eller 

genom att göra de skilda lagstiftningarna mer kompatibla.  

• Den åtskilda ekonomiska och fysiska planeringen är ett betydande problem. Tvister om 

finansiering utgör en vanlig orsak till bristande samverkan och ledtider. 

• Resursbrist hos aktörer motverkar en effektiv process. Behovsbedömning och sållning 

rörande MKB och åtgärder som kan undantas från planläggas bör införas.  

• Beslutsunderlag bör användas mer systematiskt i mer än en prövning. 

• Tidigare medverkan från sektorsmyndigheter bör uppmuntras, till exempel genom 

begränsning av myndigheternas yttranderätt i planläggningens senare skeden.  

• Kontinuerlig dialog med samrådsparter och stegvis granskning av handlingar bör stärkas 

i syfte att minska antalet sena kompletteringar.  

• Tillåtlighetsprövningen bör förändras och inte tillämpas enligt befintliga strikta kriterier. 

Flera andra slutsatser i rapporterna är också intressanta i relation till nu föreliggande studie. 

Dels att intervjuade aktörer i studierna inte satt ljuset på något specifikt moment som 

avgörande för effektivisering av processen. Dels att den betydande 

effektiviseringspotentialen anses kunna finnas i glapp mellan planeringsskeden, snarare än i 

respektive planeringsmoment. Dessa glapp kan innefatta en mängd frågor kring samverkan 

och finansiering, som när de klarats ut möjliggör en relativt snabb fortsatt planläggning. 

Vidare uttrycks i rapporterna att diskussioner om handlingars omfattning och 

redovisningsbehov är återkommande, där aktörer kan uppfatta att handlingar såväl 

överarbetas som är undermåliga. Vad som behöver redovisas inom olika sakområden och 

rörande åtgärders konsekvenser anses vara otydligt. Prövningar blir också ofta för 

detaljerade i tidiga skeden. Vidare uttrycks att den stora effektiviseringspotentialen, utifrån 

denna problembild, inte ligger i lagstiftningen utan i dess tillämpning.  
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Transportinfrastrukturkommittén uttryckte, i linje med den ovan beskrivna problembilden,  

att regelkomplexet för byggande av väg och järnväg är svåröverskådligt då det berör ett 

flertal lagar, parallella processer och aktörer, samtidigt som det finns svårförklarliga 

skillnader mellan olika regelverk. Processen blir därför oförutsägbar, och det är svårt att 

definiera kraven på beslutsunderlagen i processens olika skeden, vilket också gör det svårt 

att bedöma hur lång tid planläggningen kommer ta. Möjligheterna att överklaga beslut anses 

av vissa aktörer för stora och medför risk för dubbelprövning enligt olika lagstiftningar. 

Vidare uttryckte kommittén att kopplingen till den ekonomiska planeringen var för svag. 

Dels saknades det en tydlig process inom den ekonomiska planeringen för att tillämpa den 

s.k. fyrstegsprincipen, varför frågan felaktigt ofta hamnat inom ramen för den fysiska 

planläggningen. Dels initierades planläggning ofta även när ekonomiska medel saknades, 

vilket inte sällan resulterade i förgävesplanering.  

Vi kan redan inledningsvis konstatera att den nya lagstiftningen hanterar merparten av 

dessa beskrivna problembilder som har med den formella processen att göra. Samtidigt har 

flera problembilder som mer rör planläggningens tillämpning återkommit också i dagens 

praktik. Dels rör det omfattning och kvalitet på handlingar såsom samrådsunderlag och 

miljöbeskrivning, särskilt i de fall länsstyrelsen ansett att åtgärden ej kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. Vidare anser flertalet respondenter att lagens tillämpning i 

relation till övergripande organisationsfrågor och styrprocesser – hur lagstiftningen 

hanteras – är centralt för planläggningens kvalitet och effektivitet. Överlag kan inte 

respondenter sätta fingret på något specifikt moment i processen som särskilt 

problematiskt, men det anses finns ”glapp” mellan skeden som upplevs svåra att hantera. 

1.3.2. En sammanhållen fysisk planläggningsprocess 

Förändringarna av planläggningsprocessen för väg och järnväg den 1 januari 2013 utgjorde 

en del i ett större förändringsarbete av hela planeringskedjan för statlig 

transportinfrastruktur, från strategisk och ekonomisk planering till den mer detaljerade 

fysiska planeringsprocessen. Till grund låg en regeringsproposition (Prop. 2011/12:118) som 

byggde på främst tre förarbeten. Dels de dåvarande trafikverkens utarbetade Förslag till 

nytt planeringssystem för transportsystemet (2010), dels Medfinansieringsutredningens 

två betänkanden (SOU 2011:12; SOU 2011:49), och dels Transportinfrastrukturkommitténs 

betänkande Effektivare planering av vägar och järnvägar (SOU 2010:57). Det sistnämnda 

förarbetet är av huvudsakligt intresse i föreliggande studie, men då fysisk och ekonomisk 

planering kräver en hög grad av samordning så belyses också den ekonomiska planeringen i 

den mån det krävs för förståelse av den fysiska planeringen.  

Transportinfrastrukturkommittén (SOU 2010:57) utgjorde en parlamentarisk kommitté 

med uppdrag att effektivisera planeringsprocessen för transportinfrastruktur, och med 

fokus på att korta ledtider, se över frågor om miljökonsekvensbedömning och 

tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken samt möjligheter att stärka samordningen med 

kommunal planering enligt Plan- och bygglagen. Kommittén uttryckte i sitt betänkande att 

de två berörda lagstiftningarna för byggande av transportinfrastruktur – Väglagen och 

Lagen om byggande av järnväg – hade tillkommit vid olika tider, ändrats ett flertal gånger 

och utifrån olika ändamål. Detta hade enligt kommittén lett till att samspelet mellan lagarna 

inte fungerade optimalt, att regelkomplexet blivit svåröverskådligt, att 

överklagandemöjligheter i flera omgångar och enligt olika lagsystem blivit för omfattande 

och kan innebära dubbelprövning, samt att planeringsprocessen därför blivit oförutsägbar. 
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Kommittén noterade också att kritik framförts mot att planeringsprocessen är kostsam och 

tidskrävande. 

TIDIGARE PROCESS: 

 

2013 ÅRS NYA PROCESS: 

 

 

 

 

Figur 1. Tidigare och ny planläggningsprocess. Förberedande studie (normalt en åtgärdsvalsstudie, 

ÅVS) regleras ej direkt i lag, utan har sin grund i skrivningar regeringens proposition 2011/12:118. 

 

Kommitténs förslag innebär att planläggning ska föregås av en så kallad förberedande studie 

(i daglig tillämpning vanligen benämnd ”åtgärdsvalsstudie”, ÅVS) inom ramen för den 

ekonomiska planeringen, där en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med 

tillämpning av fyrstegsprincipen ska tillämpas. Endast i de fall analysen landar i att en fysisk 

åtgärd krävs ska en fysisk planläggningsprocess inledas.  

Den fysiska planeringen ska, istället för att som tidigare innehålla de tre skedena förstudie, 

utredning och plan, utformas som en sammanhållen process, vilket enligt kommittén 

medför att antalet moment som ger ställtider minskar och möjligheten att anpassa 

planeringsinsatsen till behovet i det enskilda fallet stärks. Planeringsarbetet bör 

inledningsvis precisera förutsättningar och hinder för åtgärdens genomförande. Samråd kan 

då, enligt kommittén, inledas utan någon redovisning av alternativa terrängkorridorer, 

sträckningar eller liknande. Allmänhet, myndigheter och organisationer kan då lättare bidra 

med kunskap om förhållanden som är viktiga att känna till och ta hänsyn till, i och med att 

planeringen inte allt för tidigt går in på fysiska och miljömässiga konsekvenser av alternativ. 

Samrådet pågår under hela planeringsprocessen.  

Lagförändringarna innebär vidare att en formell miljökonsekvensbeskrivning inte längre 

krävs för de åtgärder som länsstyrelsen bedömt inte medför betydande miljöpåverkan. 

Vägmark som berörs av järnvägsplan ska kunna regleras i järnvägsplanen och vice versa. 

Förenklade förfaranden kan tillämpas vid ändring av plan, för planer av mindre betydelse 

samt för plan som endast avser åtgärd som prövats i en detaljplan. Nuvarande 

tillåtlighetsprövning av regeringen för vissa specificerade typer av åtgärder ersätts av en 

ordning där regeringen avgör vilka projekt som ska prövas. Planering av spårväg och 

tunnelbana ska kunna genomföras med kommunal detaljplan. Bygglovplikten ska kunna tas 

bort eller minskas för vissa specificerade åtgärder. Förbud inom generellt biotopskyddade 

områden samt samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken slopas för byggande av väg eller järnväg 

enligt fastställd plan, vilket förutsätter att dessa frågor behandlas inom ramen för 

plansamrådet.  

Förstudie Utredning Plan 

ÅVS Sammanhållen planläggning 
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Kommittén betonar också att Trafikverket bör ta ansvar för att tillvarata möjligheter till 

samordning med planering enligt annan lagstiftning. Genom tidiga samråd, ökad samverkan 

med berörda kommuner och ökad tydlighet från statens sida kan konflikter förebyggas.  

En skattning av effektiviseringspotential redovisades i betänkandet. De årliga kostnaderna 

för fysisk planering på omkring 1 miljard kronor ansågs kunna minska med 200 miljoner 

kronor.  

1.4. Metod 

1.4.1. En kvalitativ studie med ett ”bottom-up”-perspektiv 

I en studie av lagstiftningens effekter blir det naturligt att – utöver lagstiftningens direkta 

effekter – också titta på hur tillämpningen relaterar till organisation, styrning och 

arbetssätt. Den formella planläggningen utförs aldrig isolerat, utan lagstiftningen anger 

formella krav som tillämpas inom ramen för övergripande styrprocesser, arbetssätt och 

relationer mellan aktörer. Möjligheten att ta tillvara på effektiviseringsmöjligheter, kapa 

ledtider och säkerställa lagstiftningens intentioner beror i betydande utsträckning på hur 

den övergripande processen utformas i den praktiska tillämpningen.  

Denna studie baseras på intervjuer med knappt 50 personer, inom och utom Trafikverket, 

som till vardags är aktivt involverade i planläggningsprocessen. Intervjuerna har en tonvikt 

på projektledare inom Trafikverkets verksamhetsområde Investering, men innefattar också 

utredare och åtgärdsbeställare på verksamhetsområde Planering, miljöspecialister och 

markförhandlare på Investering, projekterande konsulter, företrädare för länsstyrelser och 

Naturvårdsverket, kommunala planerare samt representanter för Planprövning. Studien har 

tillämpat ett s.k. ”bottom-up”-perspektiv på implementeringen av lagstiftningen, vilket i 

praktiken innebär att vi utifrån praktikers erfarenheter ringat in problembilder som legat till 

grund för fördjupade intervjuer och dokumentstudier. På så sätt har studien syftat till att 

identifiera orsaker till dessa problembilder, dels direkt kopplat till lagstiftningen, dels 

kopplat till Trafikverkets tillämpning genom arbetssätt och organisation.  

Inom ramen för studien har därtill 11 väg- och järnvägsplaneprocesser studerats och 

beskrivits (se bilaga) med syfte att dels inhämta kunskaper från konkreta 

planeringssituationer, dels bidra till den samlade analysen i studien. Därtill har två 

mängdprojekt, dels rörande busshållplatser, dels gång- och cykelvägar, samt projektet 

Samordnad planering av Ostkustbanan studerats med fokus på övergripande erfarenheter.  

Till projektet har en referensgrupp med ett 10-tal personer varit knuten. Två längre 

diskussionsmöten har hållits i februari samt november 2016, där preliminära resultat från 

studien har diskuterats och fördjupats. Med grund i dessa diskussioner har inriktningen för 

studien konkretiserats.   

I denna studie görs vissa konstateranden om hur lagstiftningsförändringarna haft en direkt 

inverkan på processens effektivitet och kvalitet. Men vi har också, utifrån dokumentstudier 

och intervjuer, noterat att det kan vara i tillämpning, arbetssätt, ansvarsförhållanden, 

samverkansformer, arbetsstöd, dokumentation m.m. som betydande potential till 

effektivisering och kvalitetshöjning kan identifieras. Det kan också finnas processteg i 

tillämpningen som i ökad utsträckning kan utföras parallellt med formella steg, där dessa 
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idag följer på varandra och innebär dubbla ledtider. Denna slutsats ligger också i linje med 

resultat från tidigare utredningar av effektiviseringsmöjligheter i planläggning. 

Parallellt med denna studie utarbetar Trafikverket Krav och Råd för 

planläggningsprocessen. Inriktningen är att dessa ska införas under 2017. Det ligger utanför 

ramen för denna studie att beakta detta pågående arbete, men vi kan konstatera att flera av 

de problembilder och potentiella utvecklingsmöjligheter som presenteras i denna studie 

också behandlas inom ramen för Krav och Råd-arbetet. Vår förhoppning är att vår studie 

kan utgöra ett värdefullt bidrag i det fortsatta arbetet. 

 

 

Figur 2. Föreliggande studie har ett fokus på hur lagstiftningen kommit att tillämpas i praktiken, i mötet 

med organisation och styrformer inom Trafikverket. 

1.4.2. Empiriskt underlag 

Studien bygger på intervjuer med 48 respondenter. Intervjuerna har genomförts dels inom 

ramen för studier av enskilda planeringsprocesser, dels som fristående intervjuer med fokus 

på övergripande erfarenheter av den nya lagstiftningen och dess tillämpning. Merparten 

intervjuer har utförts som semi-strukturerade intervjuer med en längd på 45-90 minuter. 

Ett par gruppintervjuer genomfördes med 3 projektledare respektive 4 planprövare och 

pågick då mellan 2 och 3,5 timmar. Därtill har ett frågeformulär rörande miljöhantering i 

planläggning besvarats av 5 miljöspecialister.  

 

Tabell 1. Respondenter i studien fördelat på professioner.  

 

Inom Trafikverket Antal Externa aktörer Antal 

 

Investering 

Projektledare 

Markförhandlare 

Miljöspecialister 

Plansamordnare 

 

Planering 

Åtgärdsbeställare 

Åtgärdsplanerare 

Samhällsplanerare 

Utredare 

 

Juridik och planprövning 

Planprövare 

 

9 

3 

3 

4 

 

 

3 

3 

2 

1 

 

 

4 

 

Konsulter 

Projektör/uppdragsledare 

 

Länsstyrelse 

Planhandläggare 

 

Kommuner 

Planarkitekter el. motsvarande 

 

Transportinfrastrukturkommittén 

Utredare 

 

Naturvårdsverket 

Handläggare 

 

7 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Lagstiftning Organisation 
och styrformer 

Praktisk 
tillämpning 
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En mängd dokument har studerats i arbetet. Dels plandokument, mötesprotokoll med mera 

i arbetet med de fallbeskrivningar som utförts (se bilaga I), dels interna styrdokument 

rörande Trafikverkets organisation samt beställning, upphandling och genomförande av 

planläggning. Inom ramen för studien har också relevant tidigare forskning kring 

planläggning, upphandlingsförfarande och organisationsstyrning samt miljöhantering inom 

planläggningsprocessen studerats.  

1.4.3. Avgränsning 

Studien avgränsas till den nya planläggningsprocessens tillämpning inom Trafikverket. I 

syfte att fokusera på den huvudsakliga andelen planlagda åtgärder som genomförs så ingår 

inte åtgärder utförda av verksamhetsområde Stora projekt eller Underhåll. Regeringens 

tillåtlighetsprövning ingår inte heller i studien.  
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2. Liknande avvägningar i äldre och ny 
lagstiftning 

Krav på formell planläggning av väg har funnits sedan mitten av 1900-talet. Lagstiftningen 

har vid flera tillfällen genomgått förändringar, och kommit att inkludera fler aspekter att 

beakta, framförallt vad gäller miljö- och hälsoaspekter, men också samordning med övrig 

samhällsplanering. 1996 tillkom motsvarande lagstadgade planläggningsprocess för järnväg. 

Varje lagstiftningsförändring har inneburit diskussioner om i vilka situationer plan ska 

krävas, under vilka omständigheter en plan behöver fastställas, liksom möjligheter till 

förenklat förfarande under vissa omständigheter. Diskussioner om dessa frågor i 2013 års 

lagstiftning har därmed en lång förhistoria. Det tycks finnas gränsdragningsfrågor i 

planläggningen som inte har någon entydig och slutgiltig lösning, utan utgör gråzoner att 

beakta och hantera i planläggningen, nu såväl som tidigare. 

2.1. Äldre förfarande hade stora likheter med dagens planläggning 

Vägbyggnation har sedan mitten av 1900-talet föregåtts av någon form av formell planering 

som i stora drag liknar dagens tillämpning. Genomförandet innebar länge utarbetande av en 

förberedande utredning, upptagande i ekonomisk flerårsplan samt upprättande och 

fastställande av arbetsplan. Den förberedande studien syftade till att klarlägga vägens 

betydelse och angelägenhetsgrad. Vid förbättringsarbeten av mindre omfattning eller av 

brådskande art kunde förfarandet med förberedande utredning förenklas. Arbetsplanen 

reglerade detaljutformningen, och syftade till att möjliggöra central kontroll och styrning av 

vägarnas tekniska utförande samt att trygga enskild rätt. Erforderligt samråd skulle ske med 

statliga och kommunala myndigheter samt andra intressenter, inte minst enskilda 

fastighetsägare. Länsstyrelsen ansvarade för utställelse av arbetsplan och kunde vid behov 

kräva att alternativa förslag till arbetsplan skulle upprättas. Länsstyrelsen skulle vidare avge 

ett utlåtande då arbetsplanen överlämnades till Vägverkets centralförvaltning för prövning. 

För vissa mindre åtgärder kunde inhämtandet av yttranden inskränkas med hänsyn till 

omständigheterna, men fastighetsägare vars mark togs i anspråk skulle alltid ges tillfälle att 

yttra sig. Arbetsplan behövde varken ställas ut eller fastställas om det rörde sig om 

förbättringsåtgärder eller mindre omläggningsarbete i de fall markägare skriftligen upplåtit 

vägrätt till marken och det tydligt framgick att åtgärden inte kunde vara till förfång för 

någon. En arbetsplan behövde dock alltid upprättas, bland annat från kontrollsynpunkt och 

för att klargöra vägområdets omfattning. Ju mindre omfattning byggnadsarbetena hade, 

desto enklare utformning kunde arbetsplanen få. Om vägen skulle komma att ingå i trafikled 

eller annan allmän plats enligt fastställd generalplan, stads- eller byggnadsplan, var det 

möjligt att fastställa arbetsplanen utan att utställelse skett. (Prop. 1971:123) 

I propositionen (1971:123) inför 1972 års nya väglag diskuterades en möjlighet att utarbeta 

arbetsplan i två led: först fastställelse av en förberedande arbetsplan som visar vägens 

sträckning och i huvudsak de områden som ska tas i anspråk, sedan en kompletterande 

fullständig arbetsplan, som dock inte behöver fastställas om den inte föranleder 

tvångsförvärv av vägrätt utöver vad som möjliggjorts genom den första planen. Lagen 

innebar vidare en generell skärpning vad gäller förvärv av vägrätt. Det hade tidigare varit 

möjligt att förvärva vägrätt baserat på medgivande från fastighetsägarens sida i ett s.k. 

vägrättskontrakt. Lagändringen innebar att sådant medgivande i fortsättningen skulle kräva 

att upplåtelsen skedde i enlighet med arbetsplan.   
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I propositionen diskuterades vidare gränsdragningen mellan byggande av väg, 

förbättringsarbeten och driftåtgärder. Vissa åtgärder på befintlig väg borde, liksom tidigare, 

kunna räknas till byggande av väg, såsom omläggning i ny sträckning, ombyggnad och 

förbättring av väg. Det underströks särskilt att tillgången till investeringsmedel utifrån olika 

anslag inte fick avgöra huruvida en åtgärd skulle utföras som förbättring av väg eller drift av 

väg. Avgörande skulle vara arbetets karaktär. Till förbättring av väg räknades åtgärder som 

hade till syfte att höja en vägs allmänna standard på ett varaktigt sätt. 

I propositionen uttrycktes vidare att arbetsplan i normalfallet borde bli föremål för 

utställelse och fastställelse i syfte att ta tillvara enskild rätt och allmänna intressen. 

Fastställelseprövningen skulle ses som en ersättning av den tillåtlighetsprövning som skulle 

ske enligt då gällande miljöskyddslag i fråga om miljöfarlig verksamhet. Inskränkningar i 

förfarandet, vilka kunde te sig önskvärda ur ett effektivitetsperspektiv, borde komma i fråga 

bara i de fall enskilda och allmänna intressen ändå kunde beaktas i tillbörlig omfattning. Det 

borde därför bli aktuellt endast vid ombyggnad eller förbättring av väg, under förutsättning 

att ytterligare mark inte behövde tas i anspråk eller kunde förvärvas på frivillig grund.  

Utifrån dagens praktik är det intressant att notera att remissinstanser inför 1971 års 

proposition beklagade att de sakkunniga inte hade berört problemet med emissioner från 

vägtrafiken, liksom att för liten uppmärksamhet ägnats åt vägplaneringens inordnande i den 

allmänna samhällsplaneringen, inte minst vad gäller löpande kontakter med andra 

planeringsorgan. Dessa frågor kom istället att ges en större tonvikt först i senare års 

planläggnings- och miljölagstiftning.  

2.2. Planläggningens syfte vidgas genom MKB-direktivet 

På järnvägssidan saknades en motsvarighet till den formella vägplaneringen fram till att 

1996 års lag om byggande av järnväg trädde i kraft. Det mindre antal järnvägsprojekt som 

genomförts under decennierna dessförinnan hade genomförts med en blandning av 

expropriation, fastighetsreglering och frivilliga avtal. Ett frivilligt prövningsförfarande hade 

utvecklats framförallt efter 1988-års trafikpolitiska beslut, som utgjorde startpunkten för 

betydande nyinvesteringar i järnvägsnätet. Banverket kom då att remittera planhandlingar 

till berörda myndigheter och kommuner samt bifoga dessa handlingar som underlag till 

ansökan om expropriationstillstånd. För vissa åtgärder hade Banverket också börjat 

upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Med nyinvesteringarna växte behovet av en 

mer rationell markåtkomst, prövning av intressen och koppling till annan 

samhällsplanering. Efter att ett förslag med ”banrätt”, utformat med vägrätten som förebild, 

avförts kom markåtkomsten i 1996 års lag att regleras på ett sätt liknande Plan- och 

bygglagen, med inlösenrätt genom fastställd plan. (Ekbäck 2010) 

I propositionen (1995/96:2) uttrycktes att nybyggnation av järnvägar gör det angeläget att 

tillskapa en lagstiftning som uppställer krav på upprättande av MKB och som inordnar 

järnvägsbyggande i övrig samhällsplanering, samt underlättar markåtkomstmöjligheterna 

för järnvägsändamål. Vid tidpunkten saknades i lag fastställda krav på samhällelig kontroll, 

planering och styrning av järnvägsbyggandet. Expropriationsförfarandet hade, i brist på 

annan lagstiftning, ibland kommit att nyttjas som ett planeringsinstrument. Det hade på 

flera sätt varit olämpligt, då lagen inte varit utformad på ett sådant sätt att den underlättat 

ett enhetligt och strategiskt samordnat genomförande av projekt. 

Expropriationslagstiftningen ansågs i huvudsak vara inriktad på förhållandet mellan den 
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enskilde och det allmänna och lämpade sig inte för avvägningar mellan motstående 

allmänna intressen. Oenigheter mellan olika intressen kunde emellanåt visa sig först i 

samband med yttranden över expropriationsansökan, vilket kunde medföra att delar av 

projekteringsarbetet behövde göras om. Processen tillgodosåg inte heller krav på effektivitet, 

insyn och enhetlighet.  

EU-inträdet hade också aktualiserat Europakonventionens inverkan på tvångsförvärv, bland 

annat rätt till domstolsprövning. I det parallellt pågående förberedelsearbetet för 

Miljöbalken underströks också vikten av att utveckla planeringsprocessen för 

trafikanläggningar med ökat fokus på att allsidigt bedöma konsekvenser för att finna i alla 

avseenden hållbara lösningar. Samspelet mellan planering av trafikanläggningar, kommunal 

markanvändningsplanering och ekonomisk sektors- och verksamhetsplanering behövde 

utvecklas, samtidigt som rättssäkerhet och berörda allmänna intressen behövde tillgodoses. 

Systemet med miljökonsekvensbeskrivningar behövde också utvecklas, dels för att belysa 

olika alternativ tidigt i beslutsprocessen, dels för att i senare skeden ge stöd för en lämplig 

detaljlokalisering och utformning av anläggningarna. Vissa anläggningar med nationell eller 

regional påverkan borde därtill tillåtlighetsprövas av regeringen.  

En långsiktig målsättning med infrastrukturlagstiftningen var således att åstadkomma en 

allsidig och effektiv prövning med en god förankring i länsstyrelsernas och kommunernas 

planering redan i tidigt skede. I det sammanhanget hade man att ta ställning till i vilken 

utsträckning och i vilka former lokaliseringsbeslut borde prövas av myndigheter, domstolar 

och regering samt hur allmänhetens krav på inflytande kunde tillgodoses. 

I propositionen (1995/96:2) angavs att möjligheter till insyn och samråd i tidigare 

planeringsskeden på vägsidan hade utretts i särskild ordning. En promemoria med förslag 

på införande av ett förfarande med en tidigare prövning av vägplaner hade 

remissbehandlats med blandat gensvar. Förslaget innebar att en ytterligare, mer översiktlig 

byggnadsplan skulle upprättas för vägåtgärder. Planen skulle kunna överklagas till 

regeringen medan den slutliga arbetsplanen skulle överklagas till fastighetsdomstol. I det 

fall förslaget skulle genomföras skulle det kunna överföras också till järnvägssidan. 

1987 infördes i väglagen krav på att en arbetsplan för byggande av väg även skulle innehålla 

en MKB. Väglagens MKB var dock inte kopplad till 1987 års Naturresurslag (NRL). Genom 

föreskrifter hade dock kraven på innehåll anpassats till MKB-förordningens krav. Den då 

pågående miljöbalksutredningen övervägde hur regler om samråd med allmänhet och 

berörda myndigheter i tidigt skede, med möjlighet att påverka utformningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen, skulle utformas.  

Det ansågs också av flera skäl vara lämpligt att utnyttja den kommunala 

översiktsplaneringen för att i tidiga skeden studera eller behandla lokaliseringen av 

järnvägssträckningar och andra kommunikationsleder. Översiktsplanen och dess 

kunskapsunderlag ansågs kunna belysa de anspråk och intressen som riktas mot områden, 

bland annat som underlag för en bred analys av miljökonsekvenserna. Det 

kommunövergripande perspektivet och kopplingen till bebyggelseutvecklingen ansågs ge 

möjligheter att genom fördjupning av översiktsplanen belysa alternativa sträckningar och 

därvid analysera sambanden mellan infrastruktur och den planerade 

bebyggelseutvecklingen. Den antagna översiktsplanen, inklusive granskningsyttrandet, 

kunde då fungera som en överenskommelse mellan stat och kommun och därmed läggas till 

grund för efterföljande planering och projektering. (Prop. 1995/96:2) 



17 
 

Utifrån de två propositionerna som beskrivits ovan kan det konstateras att 

syftesbeskrivningar och omfattningskrav för planläggningen utökats över tid. Från att i 

mitten av 1900-talet syftat till en rättssäker och praktisk hantering av markåtkomst, samt 

till att säkerställa en central kontroll och styrning av vägars utformning, har frågor om 

beaktande av miljökonsekvenser och samordning med övrig samhällsplanering kommit att 

ges större tyngd. Inte minst efter Plan- och bygglagens tillkomst 1987 har kopplingen till 

kommunal översiktsplanering betonats. Under hela perioden har samtidigt frågor om 

planläggningens avgränsning och möjligheter till förenklade förfaranden och undantag från 

krav på planläggning diskuterats, något som fortfarande föranleder betydande diskussion, 

såväl i 2013 års lagstiftning som i tillämpningen av den.  

2.3. Planläggningens gråzoner och gränsdragningsfaktorer 

När ska en åtgärd vara föremål för planläggning? Vilken omfattning ska planläggning ha i 

relation till projektets art och omfattning? När kan förenklat förfarande tillämpas? Hur kan 

man hitta en avvägning mellan en effektiv process och ett snabbt genomförande när så är 

nödvändigt, och de samhälleliga mål och den hänsyn som processen är tänkt att säkra? Det 

kan konstateras att dessa frågor är lika aktuella i nuvarande lagstiftning som de varit 

historiskt. Det tycks därmed röra sig om svårlösta frågor som inte har ett entydigt eller 

slutgiltigt svar. De konkreta gränsdragningsfrågor som rör dagens planläggning kan främst 

härledas till: 

• Vad kan räknas till drift- och underhållsåtgärd? 

• Vilka åtgärder kan anses vara små och okomplicerade och därmed ändå inte kräva 

formell planläggning? 

• Vilka åtgärder kräver särskilda processteg till följd av betydande miljöpåverkan, flera 

möjliga lokaliseringsalternativ, respektive behov av tillåtlighetsprövning (d.v.s. de frågor 

som avgör val av typfall)? 

 

Figur 3. Lagstiftningens gränser för vad som är att betrakta som byggande av (järn)väg och som 

därmed kräver planläggning, möjlighet till undantag från planläggning för små och okomplicerade 

åtgärder, faktorer som påverkar processens omfattning samt förenklingar under processens gång. 
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Under genomförandet av planläggningen kan det också diskuteras under vilka 

omständigheter en avgränsad samrådskrets och ett förenklat kungörelse- och 

granskningsförfarande kan vara tillämpligt (och lämpligt). 

Hur dessa gränsdragningar görs i praktiken beror på såväl lagstiftningens formella krav och 

förarbetenas intentioner, som den tillämpning som kommer till uttryck genom riktlinjer, 

handledningar och praktiskt arbete i Trafikverkets planläggning. 

2.4. Summering 

• Planlagstiftningens syfte och krav på omfattning har utvidgats över tid. Från 

att, till en början, ha varit inriktat på att säkra markåtkomst på ett rättssäkert sätt och 

säkerställa en enhetlig utformning av väganläggningar, har lagstiftningen successivt 

kommit att omfatta krav på bedömning och hantering av miljö- och hälsoaspekter, stärkt 

samrådsförfarande och samordning med annan samhällsplanering. 

• Hur omfattande planläggning behöver vara, i vilka situationer planläggning 

krävs, och möjligheter till förenklade processer utgör frågor som 

återkommande diskuterats av lagstiftare under lång tid, rörande såväl äldre 

som nu gällande lagstiftning. Det tycks därmed vara svårt att hitta ensidiga och 

slutgiltiga lösningar. 

• Gränsdragningsfrågor kring när planläggning krävs, och hur omfattande 

processen behöver vara, finns också i dagens lagstiftning. Dessa frågor rör: vad 

som kan räknas som drift- och underhållsåtgärd, vad som kan anses vara en liten och 

okomplicerad åtgärd som kan undantas från planläggning, vilka åtgärder som anses 

utgöra betydande miljöpåverkan respektive kan anses ha flera möjliga 

lokaliseringsalternativ, vilka åtgärder som bör tillåtlighetsprövas, i vilken utsträckning en 

utvidgad samrådskrets bör tillämpas, samt i vilka fall det är tillåtet (och lämpligt) att 

tillämpa ett förenklat kungörelse- och granskningsförfarande. 
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3. Trafikverkets organisering och lagstiftningens 
tillämpning 

Parallellt med den nya lagstiftningen genomfördes betydande förändringar av organisation 

och styrning av infrastrukturplaneringen i Sverige. Den 1 april 2010 övergick de tidigare 

Ban- och Vägverken i det nya Trafikverket. Ett omfattande omorganisations- och 

effektiviseringsarbete initierades, som bland annat har inverkat på utformningen och 

tillämpningen av planläggningsprocessen. I detta kapitel ges en bakgrund till Trafikverkets 

arbete med att utveckla en renodlad beställarroll, och exempel på styrdokument som 

inverkat på tillämpningen av renodlad beställarroll i planläggningsprocessen redovisas. 

Relaterat till renodlad beställarroll refereras en tidigare forskningsrapport om hanering av 

risker i planläggning bedriven i projektform. Därefter ges en bakgrund till en parallell, 

bärande inriktning inom Trafikverket – en utveckling från infrastrukturbyggare till 

samhällsutvecklare. Slutligen summeras kapitlet med en jämförelse av synsätt på 

rationalitet utifrån ett planläggningsperspektiv respektive renodlad beställarroll. 

3.1. Kommitténs syn på planläggning och kvalitet 

Kommittén tillämpar följande definition av planläggning: 

Den fysiska planeringsprocessen ska vara utformad så att samhällsviktiga 

transportinfrastrukturprojekt kan planeras med den kvalitet som behövs på så kort tid som 

möjligt, varvid den miljöhänsyn, det demokratiska inflytande och den rättssäkerhet för 

enskilda som följer av lag ska säkerställas. (SOU 2010:57, s 14) 

Synen på kvalitet tydliggörs ytterligare genom följande formulering: 

underlaget och förfarandet ska anpassas efter det enskilda projektets svårighetsgrad (SOU 

2010:57) 

En bärande tanke är därmed att den nya planläggningsprocessen ska tillämpas på ett sätt 

som gör det möjligt att ta fram de underlag, och enligt den process, som krävs för att 

säkerställa de värden som kommittén lyfter fram. Detta görs genom anpassning utifrån 

svårighetsgrad i det enskilda projektet.  

Detta synsätt sätter fokus på hur planläggningsprocessen tillämpas inom Trafikverket, och 

hur tillämpningen relaterar till Trafikverkets verksamhetsstyrning och organisering. 

3.2. Organisatorisk uppdelning mellan strategisk/ekonomisk och fysisk 

planering 

Planering och genomförande av en om- eller nybyggnadsåtgärd innefattar såväl ekonomisk 

planering med förberedande studie (normalt åtgärdsvalsstudie – ÅVS) som fysisk 

planläggning och projektering. Den ekonomiska planeringen och förberedande studien 

utförs av verksamhetsområde Planering inom Trafikverket, medan den fysiska 

planläggningen och byggnationen genomförs av verksamhetsområde Investering. När 

ekonomiska medel finns tillgängliga för en åtgärd, och den har konstaterats nödvändig i en 

förberedande studie, lägger Planering en intern beställning av planläggning till Investering. 
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Underlaget för beställningen utgörs av en åtgärdsbeskrivning, som beställaren (Planering) 

och utföraren (Investering) ska vara överens om.  

Detta förhållande innebär att den samlade planeringen av en åtgärd är uppdelad mellan två 

verksamhetsområden, där det ena växlar över till det andra vid en bestämd tidpunkt. Den 

förberedande studien ska identifiera behovet av en åtgärd och dess funktion, men ska inte – 

i enlighet med lagstiftningen – specificera åtgärdens lokalisering eller utformning. Utifrån 

den identifierade åtgärden kommer Planering och Investering överens om 

projektförutsättningar i form av tid, kostnad och innehåll för planläggningen genom det 

interna beställningsförfarandet. 

Planläggning och projektering av åtgärder behöver normalt också koordineras med 

funktions- och förvaltningskrav från verksamhetsområde Underhåll, som ansvarar för 

förvaltning, drift och underhåll av Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar. 

 

Figur 4. Ansvarsfördelning för förberedande och ekonomisk planering, planläggning och 

genomförande samt förvaltning, drift och underhåll av Trafikverkets väg- och järnvägsanläggningar.  

3.3. En planläggning med specificerade typfall, leveranser och skeden 

För den fysiska planläggningen har Trafikverket kommit att tillämpa en praktik som dels 

specificerar planläggningens omfattning i fem s.k. ”typfall”, dels specificerar skeden med 

utgångspunkt i vilket underlag som då ska vara framtaget och hur det ska hanteras formellt. 

Dessa skeden ligger till grund för konsulters leveranser, vilket gör det praktiskt att i denna 

studie kalla dessa för ”leveransskeden”. De specifika leveranserna i varje enskilt projekt styrs 

av uppdragsbeskrivningen i upphandlingen, som utgör en bruttolista av leveranser baserat 

på vilket typfall som är aktuellt. Den sammanhållna processen utgörs därmed i praktiken av 

fem olika sammanhållna processer (typfall) med specificerade krav på processens innehåll, 

samt på förhand specificerade leveranstidpunkter. Ett av dessa typfall motsvarar 

lagstiftningens undantag från planläggning för små och okomplicerade åtgärder – d.v.s. 

åtgärder som inte anses vara byggande av (järn)väg och därför inte kräver fysisk 

planläggning. 
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Figur 5. Trafikverkets standardisering av planläggningsprocessen utifrån specificerade s.k. typfall 

samt leveransskeden, vilka bland annat styr upphandling av konsult och de leveranser som ska göras. 

3.4. Renodlad beställare  

Trafikverkets verksamhet har under senare år genomgått stora förändringar utifrån en 

övergripande strategi att utvecklas till vad som kallas en ”renodlad beställare”. Trafikverkets 

ledning har uttryckt att det innebär en stor utmaning: 

Att bli en renodlad beställare är en krävande resa, den har aldrig tidigare gjorts på någon 

liknande myndighet i världen. (Trafikverket 2015, s 97) 

Trafikverket ansågs behöva en ny affärsmodell. Ledningen berättar att Vägverket och 

Banverket redan tidigare, inom samverkansnätverket Förnyelse i Anläggningsbranschen, 

hade ”gjort en rad utfästelser och i anläggningsbranschen fanns en förväntan som 

gränsade till otålighet.” (Trafikverket 2015, s 97) En av de viktigaste förändringarna gällde 

”kraven på bättre planering och framförhållning … Dels för att få ett bättre flöde av 

uppdrag ut mot marknaden, dels för att det nya arbetssättet kräver mer insatser tidigt i 

projekten.” (Trafikverket 2015, s 98) Arbetssättet innebär också en förändrad syn på 

projektledare, eller beställare – och därmed på kompetensen för fysisk planering – inom 

Trafikverket: 

Beställarrollen förändrar vårt behov av kompetens. Detaljkompetens kring utformning och 

byggande ska finnas hos branschen. Vi behöver faktiskt inte veta hur man bygger, men vårt 

nya arbetssätt förutsätter att vi förstår branschen och hur väg och järnväg fungerar. En del 

ryggar tillbaka inför påståendet, men för mycket detaljkunskap kan i värsta fall låsa oss till 

förutfattade meningar som hindrar oss att släppa fram nya kostnadseffektiva lösningar. 

(Trafikverket 2015, s 99) 

Vill man i första hand konstruera, då passar man som konsult. Om man är intresserad av att 

utföra saker, då ska man vara entreprenör. Platsannonsen som beskriver en beställare på 

Trafikverket bör efterfråga vilja att göra affärer, förmåga att arbeta resultatorienterat och leda 

ett projekt till rätt kvalitet. Likaså intresse för modernt ledarskap, ett starkt engagemang och 

viljan att våga. (Trafikverket 2015, s 99) 
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Att utveckla branschen är därmed en central beståndsdel:  

Trafikverket måste våga göra affärer i ordets verkliga bemärkelse samtidigt som vi tar ett 

långsiktigt ansvar att utveckla branschen så att samhället får mest nytta för pengarna. 

(Trafikverket 2015, s 99f) 

Och en viktig del i produktivitetsutvecklingen är att standardisera: 

Vi har börjat ta kliv bort från det traditionella synsättet att varje projekt är unikt. 

Återkommande projekt av seriekaraktär paketeras. Bullerplank, funktionsanpassningar och 

kraftöverföring är exempel på åtgärder som görs på nästan samma sätt över hela landet. 

(Trafikverket 2015, s 101) 

Emma Ek Österberg (2016) har i Marknadsidéer i själva verket visat hur Trafikverkets 

inriktning på att utvecklas som en renodlad beställarorganisation utgör en del av en större 

samhällsinriktning under de senaste decennierna. Marknadslösningar har successivt införts 

inom det statliga transportområdet, genom bolagisering av tidigare egen projekterings- och 

entreprenadverksamhet, upphandling i konkurrens och överflyttning av normerande 

uppgifter till den nya myndigheten Trafikanalys. Beställande och utförande enheter har 

separerats, först internt inom tidigare Ban- och Vägverket, senare genom 

konkurrensutsättning på en extern marknad. Offentlig och privat sektor har på så sätt 

kommit att flätas samman inom transportområdet, dels genom det aktiva skapandet av nya 

konkurrensutsatta marknader, dels genom utvecklingen av en ny praktik för hur planering 

och genomförande ska styras och organiseras inom ramen för dessa marknader. Liksom i all 

offentligt upphandlad verksamhet har tjänster som handlas upp ”produktifierats”, det vill 

säga de beskrivs och förpackas på ett sätt som möjliggör kalkylering och jämförelser. Över 

tid har den offentliga sektorn kommit att utveckla en kontraktsstyrning som i högre grad 

bygger på kontroll och specificering av parternas åtaganden och ansvar, vilket innebär ett 

minskat utrymme för gradvis anpassning av de uppgifter som upphandlas.  

3.4.1. Den interna projektorganisationen  

En inriktning för kompetens- och resursförsörjning och ändamålsenliga 

projektorganisationer för förverkligandet av renodlad beställarroll (Trafikverket 2012) 

antogs i augusti 2012, vilket innebar att implementeringen initierades parallellt med 

förberedelserna för den nya planläggningslagstiftningen. Syftet med inriktningen angavs 

vara att: ”ge förslag till förändrat arbetssätt, och effektivisering av detta, inom den egna 

organisationen samt att påverka leverantörsmarknaden i positiv riktning i form av ökat 

ansvarstagande, kreativitet etc. Vilket bland annat uppnås genom ett tydliggörande av 

beställarrollen och dess gränsdragning och ansvarsförhållanden.” (Trafikverket 2012, s 8) 

Vidare uttrycktes att: ”Det är intressant att notera att i de sammanhang vi haft 

presentationer med branschen kring Renodlad beställarroll i olika forum så har detta 

tagits emot i en mycket positiv anda. Detta ger oss i sin tur goda skäl att fortsätta arbetet 

med att få allt på plats”. (Trafikverket 2012, s 8) Vikten av uthållighet betonades också: 

”Med tanke på de förväntningar som finns både internt och i vår omgivning är det viktigt 

att arbetet är långsiktigt och uthålligt. Skälet till detta är dels att skapa en trovärdighet 

för detta förändringsarbete men också för att förändringsarbetet i sig kräver en lång tid 

för att fullt ut uppnå satta mål.” (Trafikverket 2012, s 8) 

Enligt inriktningen ska projektorganisationen normalt bestå av projektledare samt 

projektingenjör, för större projekt kan ytterligare delprojektledare och projektingenjörer 
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ingå. Alla övriga resurser ska avropas utifrån behov. Synsättet skiljer sig påtagligt från 

tidigare förhållandevis stora och fasta organisationer. Projekten organiseras istället för ökad 

uppgifts- och målstyrning, med en liten grundbemanning med huvudsaklig inriktning på 

managementfrågor, medan övriga funktioner är helt avropsstyrda. Eftersom 

påverkansmöjligheterna är störst i initiala skeden av projekten betonas det att 

specialistkompetenser ska vara representerade i projektets alla skeden.  

Projektledaren har ett direkt resultatansvar för att driva och slutföra projektet. Det innebär 

ett ansvar att leverera projektet i tid, till rätt kostnad och med rätt funktion, och innefattar 

att leda projektets arbete och styra leverantörerna, hantera kontakter med omvärlden såsom 

massmedia, intressenter och myndigheter, säkerställa projektets förutsättningar, upphandla 

leverantörer, säkerställa att projektet följer lagkrav samt interna bestämmelser och 

arbetssätt, lämna tillförlitliga prognoser och rapporter, hantera projektets risker och 

möjligheter, samt säkerställa en projektorganisation som kan stötta leveransen. 

Projektledaren behöver, som en följd av ”Renodlad beställarroll”, ägna större vikt åt frågor 

som management och ledning, funktions- och produktbeskrivning, entreprenadjuridik och 

kontraktsuppföljning, riskhantering samt anbudsprocessen hos leverantörer. 

Rörande markförhandling anges att de delar av processen som rör avtal, att företräda staten 

samt att säkerställa en rättssäker process utgör en av få myndighetsprocesser inom 

investeringsverksamheten. På grund av detta anses inte tecknande av avtal och liknande 

kunna utföras av någon annan part än Trafikverket. Däremot kan en stor del av ”back-

office”-arbetet som föregår ett avtal utföras av projekterande konsult. Det bör enligt 

Trafikverket (2012) även medföra att knappa markförhandlingsresurser frigörs till mer 

kvalificerade arbetsuppgifter samt till att utöva beställarfunktionen rörande 

markförhandling. Ett uppdrag bör genomföras för att definiera vad i markåtkomstprocessen 

som absolut inte kan genomföras av annan part. Inriktningen bör vara att övriga delar ingår 

i avtalet med projekterande konsult.  

I dokumentet redogörs också för förändrade arbetssätt och kompetenskrav också kring 

upphandling, kommunikation och specialistroller. I stort sett all personal i organisationen 

behöver genomgå en mer eller mindre omfattande kompetensutveckling. 

3.4.2. Renodlad beställare och planläggning 

Planläggningens förutsättningar har, genom renodlad beställarroll, påverkats på flera sätt. 

Dels ska relationerna vara renodlade och distanserade, dels har behovet av kunskap och 

bedömningar i tidiga skeden ökat för att möjliggöra kalkylerbarhet för upphandlingar till 

fast pris, dels har regelverk och processer genomlysts i syfte att öka frihetsgraden för 

entreprenörer vid totalentreprenader. Respondenter har lyft farhågor om att fast pris leder 

till försämrade samverkansrelationer, försämrad planeringskvalitet och ökad omfattning på 

handlingar, till följd av den fysiska planeringens komplexa natur som gör det svårt att på 

förhand specificera och kvantifiera utrednings- och projekteringsbehov. Problematiken 

tycks fortplanta sig bakåt i organisationen, till relationen mellan förberedande studie och 

ekonomisk planering inom verksamhetsområde Planering å ena sidan, och utförandet av 

uppdraget inom verksamhetsområde Investering å den andra. Också i det gränssnittet 

mellan verksamhetsområden betonas tillämpningen av en renodlad linjeorganisation, en 

beställar-utförarrelation med formella uppdragsbeskrivningar (jämför kontrakt) och distans 

under projektgenomförandet.  
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Planeringens värden, dess innehåll av bedömningar och avvägningar mellan intressen, tycks 

hamna i konflikt med idén om en ökad frihetsgrad för entreprenören i genomförandeskedet. 

Detta ses som ett problem för förverkligandet av renodlad beställarroll, och lösningar som 

diskuteras innefattar bland annat möjligheten att låta entreprenören komma in tidigare i 

processen. Samtidigt är en försvårande omständighet att många tjänster som Trafikverket 

köper är komplexa, och därför svåra att produktifiera och kalkylera.  

Enligt Ek Österberg (2016) har det blivit vanligare med konflikter och ombudsdiskussioner 

som en följd av fast pris. Konflikter kan bland annat röra omfattning och kvalitet på 

underlag och antal alternativ som utreds. Det är svårt att ensidigt fastslå vad som är 

tillräckligt, vilket leder till diskussioner och kan påverka samarbetsklimat och dialog. 

Inriktningen mot en ökad andel totalentreprenader har enligt Ek Österberg också föranlett 

kritik mot att frihetsgraderna i praktiken blir små, på grund av att planläggningen innebär 

restriktioner genom att vägområdet och till exempel skyddsåtgärder så tydligt avgränsas och 

specificeras, och att prövningar och tillstånd innebär begränsande villkor från andra 

myndigheter.   

Ek Österbergs studie bekräftar resultat från föreliggande studie, där respondenter lyfter 

fram problem med den renodlade beställarrollen, dels utifrån praktiska erfarenheter, dels 

utifrån farhågor om risker på ett principiellt plan (såsom bristande kvalitet på utredningar, 

minskning av antalet utredningsalternativ).  

3.4.3. Upphandlingens uppdragsbeskrivning styr planläggningens omfattning 

Mallar för uppdragsbeskrivning (”UB-mallar”) styrs konsulternas arbete, genom att de 

leveranser som konsulterna ska utarbeta specificeras. På så sätt har mallarna stor påverkan 

på hur omfattande processen blir. I mallen för uppdragsbeskrivning (för typfall 2 och 3, s 3) 

anges dess funktion och syfte: 

I uppdragsbeskrivningen anges krav, förutsättningar och vad som skall levereras i respektive 

skede. Detta ansluter till det grundläggande synsättet i Renodlad beställarroll där det är 

beställarens uppgift att kravställa samt följa upp konsultens leverans av uppdraget. Däremot 

så skall frågor som berör konsultens genomförande och hur denna driver uppdraget 

minimeras så långt som möjligt. På motsvarande sätt skall kravställandet möjliggöra 

nytänkande och innovation som underlag för val av konsultens lösning. 

Uppdragsbeskrivningen är uppbyggd på hänvisningar till flera bilagor som specificerar vad 

som vanligen ingår i uppdraget. Objektsspecifika anpassningar görs genom att leveranser 

”skrivs bort” i huvuddokumentet (uppdragsbeskrivningen). Detta arbetssätts anses 

säkerställa att samtliga nödvändiga leveransprodukter blir medtagna i 

uppdragsbeskrivningen, liksomge en tydlig struktur som underlättar konsultens kalkylering: 

Uppdraget måste beskrivas så att det är kalkylerbart för konsulten. Detta innebär att 

noggrannheten i hur uppdraget har specificerats måste samordnas med val av affärsform 

huvudsakligen ersättningsform. Om uppdraget skall genomföras med ersättningsform fast 

pris så måste specifikationen vara distinkt, detaljerad och entydig för att vara kalkylerbar 

medan ersättningsform rörligt arvode medger större variation i uppdragets specifikation även 

om en tydlighet skall eftersträvas även i detta fall. (s 6) 

Upphandlingsunderlag, såsom tekniska anläggningsspecifika krav för järnväg (AKJ) och 

liknande dokument ska inte bifogas rakt av, utan skrivas om med hänsyn till 
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konsultuppdragets innehåll och val av affärsform. Internt samarbete är viktigt för att 

säkerställa en väl avvägd upphandling: 

… fokus skall läggas på att kravställa uppdraget samt följa upp, verifiera och validera dess 

krav samt säkerställa dess leveranser. För att kunna göra detta på ett bra sätt så är ett 

samarbete mellan projektledning, specialister och upphandlare vid upprättandet av 

uppdragsbeskrivningar en nödvändighet. (s 7) 

Varje uppdragsbeskrivning måste anpassas till det specifika uppdraget. Görs inte denna 

anpassning kommer projekteringskostnaden vid enkla/mindre uppdrag bli för hög och vid 

uppdrag med hög komplexitet medföra ökade kostnader under uppdragets genomförande.  

Av särskild vikt är att leveransernas omfattning/nivå är rimlig (avsnitt 5-9) och att 

preciseringen av uppdraget (avsnitt 3.21) samt anläggningsspecifika krav (avsnitt 3.22) är väl 

genomarbetade. (s 10) 

I uppdragsbeskrivningen ska utredningar samt underlag som ska ligga till grund för 

uppdraget specificeras. Det ska redovisas hur underlagen ska användas, om det inte är 

självklart. Risk för att konsulten kan uppfatta materialet som begränsande vid framtagning 

av lösningar eller att konsulten utgår från resultat i en utredning på ett icke avsett sätt ska 

beaktas, då det till exempel kan påverka kostnader i ett fastprisuppdrag. Vidare ska 

befintliga omgivningsförhållanden redovisas, såsom miljö, jord, vatten m.m. med 

utgångspunkt i gjorda inventeringar, undersökningar m.m. Dock ska inget nytt 

utredningsarbete göras i samband med upprättandet av beskrivningen. Restriktioner som 

följer av omgivningsförhållanden som kan påverka projekteringen ska också redovisas. 

Befintlig anläggning och andra intressenters anläggningar som påverkar projekteringen, till 

exempel ledningar, ska också redovisas. Vidare är det viktigt att beskriva eventuell befintlig 

anläggning avseende tekniskt utförande, omfattning, trafikering, pågående drift samt 

funktion inklusive brister. Kommunala och andra relevanta planer ska redovisas, samt om 

planarbetet ska samordnas. Rättigheter och förutsättningar i planerna ska beskrivas, och 

planerna ska göras tillgängliga under räkningstiden. En bedömning ska göras av om det 

krävs ändringar av plan och om det ska ingå i uppdraget. Vid osäkerhet ska 

kalkylförutsättning anges. 

Uppdraget ska beskrivas och preciseras så att anbudsgivarna får ett fullständigt och entydigt 

förfrågningsunderlag. För uppdrag av standardkaraktär åstadkoms det till övervägande del 

genom hänvisning till bilagorna. Om möjligt bör planerad affärsform för den efterföljande 

entreprenaden anges, då detta påverkar kalkylerbarheten. Vidare ska förutsättningar för 

trafikering, drift och underhåll samt eventuella krav på etapplösningar beskrivas. Möten av 

teknisk karaktär ska specificeras, rörande bland annat planprocessen, målbild, 

anläggningskostnadskalkyl, mätningsteknik, BIM och digital projekthantering. Bilagorna för 

miljö behöver ges en objektsspecifik beskrivning rörande avgränsning, detaljeringsgrad, 

omfattning och innehåll rörande naturvärdesinventering, biologisk mångfald, 

kulturarvsanalys, buller och vibrationer. Slutligen ska det i beskrivningen redovisas om 

konsulten ska ansvara för att utarbeta underlag för tillståndsansökningar, anmälningar med 

mera för till exempel vattenverksamhet, Natura 2000, detaljplan, dispenser, bygglov, 

koncession, servitut, ledningsrätt m.m. Det ska då klarläggas vilka ämnesområden som 

berörs och vilka leveranser som krävs. Samtliga leveranser som konsulten ska utföra kopplat 

till hanteringen av ärendena ska anges. Omfattning och innehåll av leveranserna ska anges 

på en sådan nivå att uppdraget blir kalkylerbart.  
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3.4.4. Uppdragsbeskrivningen förutsätter omfattande specificering 

Enligt mallen för uppdragsbeskrivning – som här beskrivits för enklare åtgärder, d.v.s. de 

som idag faller inom ramen för typfall 2 och 3 och ej innefattar val av lokalisering eller 

tillåtlighetsprövning – är det alltså ett omfattande material som ska sammanställas för att 

möjliggöra ett kalkylerbart anbudsförfarande. Med tanke på att en förberedande studie 

(ÅVS) inte ska innefatta denna typ av uppgifter, så krävs det alltså – enligt det formella 

arbetssättet – en betydande inventering, inklusive bedömningar och avvägningar, innan 

planläggning kan upphandlas. Det tycks som att förberedelsearbetet för upphandlingen, 

som är tänkt att samla en stor bredd av specialister, därmed genomför en betydande del av 

det arbete som krävs för att sammanställa ett samrådsunderlag för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan. Därtill tycks arbetet kunna komma i konflikt med lagstiftningens 

intentioner, genom att förhållandevis detaljerade uppgifter krävs för att göra upphandlingen 

kalkylerbar, samtidigt som sådana specifikationer inte nödvändigtvis är lämpliga att ”låsa” 

innan den formella processen inletts. Många av de faktauppgifter som ska redovisas tycks 

vara av sådan karaktär att de bör utredas inom ramen för planläggningsprocessen, och flera 

uppgifter kring till exempel specificering av tillståndsärenden, kan kräva en mån av 

projekteringsarbete. 

I UB-mallen redovisas alltså förhållandevis omfattande information, alternativt har 

Trafikverket bedömt det objektsspecifika behovet av underlag och utredningar. 

Kalkylerbarheten för konsulten tycks därmed gå hand-i-hand med det underlag kring 

påverkan på människors hälsa och på miljön som Trafikverket ska lämna in till länsstyrelsen 

i form av ett samrådsunderlag. Själva upphandlingen innebär en kartläggning som i mångt 

och mycket har karaktären av planläggning: utarbetande av kunskapsunderlag och 

avvägningar/bedömningar av fortsatt utredningsbehov. 

Om skrivningarna i UB-mallen tolkas strikt av en projektledare på verksamhetsområde 

Investering, innebär det att verksamhetsområde Planering dessförinnan behöver utarbeta 

en detaljerad beställning. UB-mallens konstruktion kan därmed relateras till det ”glapp” 

som uppstått mellan Planering och Investering vid beställningen (vilket diskuteras mer 

ingående i senare kapitel), i och med att Planering inte har mandat eller kompetens att 

genomföra den typen av förprojektering som Investering återkommande tycks kräva för att 

ta emot en beställning. UB-mallen tycks därmed komma i konflikt inte bara med 

lagstiftningens intentioner kring planläggning, utan också med samverkansförutsättningar 

mellan Planering och Investering. Renodlad beställarroll förutsätter kunskaper som enligt 

lagstiftningen, liksom planerings- och projekteringsverksamhet, inte entydigt går att 

fastställa i ett så tidigt skede som upphandlingen förutsätter. Att uppföljningsmål inom 

verksamhetsområde Investering strävar efter att minska antalet förändringar under 

projektets gång bidrar ytterligare till denna problematik, då det stärker pressen på att få till 

ett fullödigt underlag innan projektets förutsättningar fastställs. 

3.4.5. Planläggning bedriven i projektform sätter fokus på projektrisker 

Den centrala organiseringsformen för planläggning i Trafikverket, och tillika den centrala 

komponenten för genomförandet av renodlad beställarroll, är projektorganisationen. Vicki 

Johansson har i Vägen till en väg (2011) studerat beslutspraktik och riskhantering i 

planläggning och projektering av vägprojekt. 
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Risk har enligt Johansson blivit en allt viktigare komponent i offentligt beslutfattande, och 

vissa menar rent av att risk är det moderna samhällets grundläggande organisationsprincip. 

En vanlig förklaring till det är att det kan förstås som en reaktion på avreglering och 

omstrukturering av den offentliga politikens styrformer under de senaste decennierna. 

Vägverket beslutade i slutet av 1990-talet att utveckla sina metoder för riskhantering i 

planering och byggande. Fyra huvudsakliga risker rör planläggning: funktionsrisker, som 

kan försämra vägens funktion; projektrisker, som kan leda till fördyring eller försening; 

legitimitetsrisker, som kan försämra förtroendet för myndigheten; samt effektivitetsrisker, 

som kan leda till minskad måluppfyllelse inom transportpolitiken.  

Johansson uttrycker att infrastrukturplanering har att hantera en omfattande mängd mål 

och oprecisa målformuleringar, vilket inte är unikt för infrastrukturplaneringen utan 

förekommer generellt inom politiskt styrda verksamheter. Detta förhållande har visat sig ha 

betydelse för hur offentligt anställda förhåller sig till och utför sina arbetsuppgifter. 

Mångfasetterade och visionära mål leder ofta till att målen behöver tolkas och fyllas med 

konkret innehåll i den praktiska tillämpningen. Prioriteringar och avvägningar mellan mål 

behöver också göras. I det praktiska arbetet uppstår därför ett utrymme för så kallad 

byråkratisk diskretion, eller handlingsfrihet.  

Också regler kan behöva tolkas för att kunna tillämpas. Med en ökad andel regler ökar också 

risken att dessa kommer i konflikt med varandra, vilket ger ett behov av att prioritera. Ett 

regelverk kan heller aldrig vara heltäckande, vilket medför att vissa frågor förblir oreglerade. 

Även i regeltillämpningen krävs därför att tjänstemän använder sin diskretion. Hur detta 

handlingsutrymme används beror till del på den formella och informella styrningen inom 

organisationen.  

Planläggning och genomförande utförs i projekt med en komplex mängd involverade aktörer 

inom och utom myndigheten. Projektledarens huvuduppgift är att leda och fördela arbetet 

samt granska och kontrollera leveranser så att mål och ramar hålls. Till sin hjälp har 

projektledaren en intern organisation. Rollen är dubbel: internt är projektledaren utförare, 

men i relation till konsulten är projektledaren beställare. Beslutsprocesser som äger rum 

inom ramen för ett projekt påverkas av de särdrag och egenskaper som kännetecknar just 

projektformen. Inom ramen för ett projekt förutsätts att en uppgift genomförs inom tids- 

och kostnadsramar samtidigt som prestationsmål, såsom kvalitet, förväntas uppnås. Det är 

därför vanligt att händelser och situationer som upplevs kunna hota fullföljandet av ett 

projekt upplevs som risker.  

Graden av handlingsfrihet är större för komplexa arbetsuppgifter, till exempel när 

tjänstemannen innehållsmässigt situationsanpassar beslut utifrån specifika villkor som 

råder i varje situation. Andra arbetsuppgifter kan utföras utifrån givna och på förhand 

uppställda kriterier. Till följd av exempelvis resursbrist kan tjänstemän dock i praktiken 

komma att tillämpa förenklade beslutsmodeller, trots att de getts i uppgift att 

situationsanpassa beslut. Situationsanpassade beslut kräver kunskap som gör det möjligt att 

skilja mellan på ytan liknande situationer, vilket förutsätter en professionell kompetens.  

Johansson utrycker att ansvaret för infrastrukturplanering är statligt, samtidigt som 

implementeringsstrukturen är fragmentiserad. Andra myndigheter, såsom länsstyrelse och 

kommuner, har beslutsbefogenheter som påverkar såväl processen som utfallet. För att 

kunna utföra uppdraget krävs att projektet kan anpassa sin planering i relation till andra 

aktörer, vilket medför ett stort kunskapsbehov, dels kring andra aktörers formella uppgifter 
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och roller i processen, dels informell kunskap om hur aktörerna fungerar och arbetar i 

praktiken.  

Enligt Johansson styr projektformen, i kombination med samrådsprocessen, projektets 

uppmärksamhet mot projektrisker som hotar projektets genomförande inom ramen för 

budget, tidplan och kvalitetsmål. Detta fokus förstärks av att konsulter utför det konkreta 

arbetet, och därmed är de som i huvudsak hanterar funktionsrisker.  

Johanssons beskrivning bidrar med två väsentliga slutsatser av intresse för föreliggande 

studie. För det första, att planläggning som drivs i projektform stärker fokus på 

projektrisker, d.v.s. sådana faktorer som kan inverka negativt på projektets kostnader eller 

tidplan, vilket kan innebära att effektivitetsrisker – sådana som kan leda till minskad 

uppfyllelse av exempelvis transportpolitiska mål och miljömål kan ges mindre fokus om de 

skulle stå i konflikt med projektrisker. För det andra, att planläggning är en komplex 

verksamhet med motstridiga mål och regelverk att tolka, samtidigt som 

planläggningsprocessen ytterligare kompliceras av beroenden till externa aktörer, såsom 

länsstyrelser och kommuner. Detta kräver att projektet besitter kunskap och kompetens för 

att förstå hur andra aktörers processer fungerar, liksom för att kunna skilja mellan – och 

situationsanpassa – på ytan liknande situationer från varandra.  

3.5. Från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare 

Parallellt med inriktningen mot en utvecklad anläggningssektor och Renodlad beställarroll 

har en inriktning på en stärkt samhällsplanerande roll diskuterats inom Trafikverket. Cars & 

Tornberg (2014) beskriver hur en successiv tyngdpunktsförskjutning skett från 

infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare inom infrastrukturplaneringen under de 

senaste decennierna, en utveckling som sammanfallit med motsvarande förändringar i stora 

delar av övriga planeringssverige. I grova drag innebär utvecklingen att i ökad utsträckning 

planera för att väva ihop trafik- och stadsutvecklingsfrågor i gemensamma strategier och 

planer, liksom att gång-, cykel- och kollektivtrafikfrågor getts stärkt fokus i kommunal 

planering. Samverkan i planering, formande av gemensamma målbilder och dialoginriktade 

förhållningssätt till samhällsplanering har etablerats som ett planeringsparadigm. 

Utvecklingsarbete inom tidigare Banverket och Vägverket skedde bland annat i projektet 

Den goda staden (2005-2010), och Trafikverket har tagit arbetet vidare bland annat genom 

de efterföljande samverkansprojekten Den attraktiva regionen (2013-2016) och 

Samordnad planering för Ostkustbanan (2011-).  

Genom intervjuer med framförallt planerare, utredare och chefer inom dåvarande 

verksamhetsområde Samhälle (nu Planering), har Cars & Tornberg (2014) sammanställt en 

generaliserad bild av hur dessa respondenter uppfattar en samhällsutvecklarroll, och vilka 

praktiska förändringar i förhållningssätt och arbetssätt som det medför. 
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Infrastrukturbyggare Samhällsutvecklare Tyngdpunktsförskjutning 

Uppdrag 

Bygga/förvalta 
infrastruktur 

Främja tillgänglighet Ökat behov av att kombinera olika typer av åtgärder 

Leverera 
projektresultat 

Facilitera samordnade 
lösningar 

Ökat behov av samverkan med externa parter 

Arbetssätt och 
processer 

Utgångspunkt i vad 
TRV kan göra 

Utgångspunkt i vad TRV 
kan bidra till att uppnå 

Ökat fokus på helhetslösningar där Trafikverket bidrar 
med en del 

Fokus på åtgärder Fokus på funktion 
Viktigare med en inledande analys av problembilden 
innan åtgärder övervägs 

Produktorienterat Processorienterat 
Trafikverkets åtagande är inte avgränsat till 
anläggningens färdigställande och drift utan aktualiseras 
kontinuerligt 

Arbeta mot externa 
parter 

Arbeta med externa 
parter 

Istället för leverera till andra utvecklas gemensamma 
lösningar baserade på gemensamma målbilder 

Standardiserade 
arbetssätt 

Kontextualiserade 
arbetssätt 

Förutsättningsskapandet behöver präglas av ökad 
förståelse för regionernas varierande förutsättningar 

Kompetenser och 
resurser 

Teknisk kompetens Gestaltningskompetens 
Ökad vikt vid förmågan att omsätta principer och teknisk 
kunskap i situations- och omvärldsanpassade lösningar 

Specialist Generalist 
Samordning med andras åtgärder viktigare än 
optimering av den egna åtgärden – kräver hög grad av 
samhällsförståelse 

Transportslagsspecifik 
kompetens 

Trafikslagsövergripande 
kompetens 

S måste kunna företräda och göra avvägningar mellan 
samtliga trafikslag 

Projektgenomförande Processledning 
Förmågan att utveckla lösningar under föränderliga 
förutsättningar viktigare än förmågan att slutföra projekt 

Organisation och 
interna gränssnitt 

Väldefinierad 
uppgiftsfördelning 

Gemensam 
uppgiftsförståelse 

Samhällsutvecklarperspektivet behöver genomsyra hela 
Trafikverket – inte bara VO S 

 

Figur 6. Generaliserad bild av Trafikverkets förändrade roll från "infrastrukturbyggare" till 

"samhällsutvecklare". Källa: Cars & Tornberg (2014) 

 

I stort sätter synsättet fokus på vikten av kontinuerlig dialog och långsiktiga relationer 

mellan framförallt Trafikverkets planerare och samhället i övrigt, och att gemensamt 

identifiera och utveckla lösningar som kan stärka rumslig tillgänglighet och 

samhällsutveckling. En utmaning ligger i att säkerställa att de projektidéer som utvecklats i 

samverkan mellan Planering och externa aktörer lever vidare i investeringsskedet, d.v.s. 

genom planläggning och genomförande. Om inte kunskap och förhållningssätt följer med 

hela vägen anses de samverkansrelationer och intentioner som etablerats i tidigare skede gå 

förlorade. Samhällsutvecklarperspektivet anses inte vara lika utvecklat inom andra 

verksamhetsområden, vilket kan motivera att Planering i större utsträckning medverkar 

också i planläggnings- och genomförandeskedena. Vidare kan Planering, i dialogen med 

externa parter, behöva ha tillgång till rätt kompetens, inklusive teknisk kompetens, för att 

kunna hantera frågor på ett bra sätt.   

I en roll som infrastrukturbyggare är det enklare att bygga gränssnittet mellan verksamhetsområden på 

tydliga beställningar, men när en sådan beställning också ska bära med sig förvaltandet av en relation 

krävs att den grundläggande förståelsen av uppdraget som samhällsutvecklare delas av samtliga VO 

[verksamhetsområden]. (Cars & Tornberg 2014) 

För att stärka denna omvärldskompetens och samverkansförmåga uttrycker respondenter i 

Cars & Tornbergs studie vikten av att förstå och ha insikt i andra aktörers perspektiv för att 

kunna arbeta fram gemensamma synsätt och ställningstaganden. Ska man jobba 

tillsammans med samhället så måste man förstå samhället, som en intervjuad uttrycker det. 

En bakgrund från exempelvis kommunal verksamhet kan då vara en fördel, inte minst då 

det bidrar med en ökad förståelse för den politiska dimensionen av kommunal planering. 

Samtidigt uttrycks det att det är viktigt att arbeta i team med blandade kompetenser av såväl 

teknisk art och kunskap om Trafikverkets kärnområden som denna omvärldsförståelse och 
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förmåga att föra dialog, förklara och förhandla fram gemensamma lösningar. Blandade 

kompetenser anses till exempel stärka förmågan att lägga funktionella beställningar till 

verksamhetsområde Investering. Genom ”okomplicerade” relationer till andra 

verksamhetsområden kan det samlade kompetensbehovet av planeringskompetens och mer 

teknisk specialistkompetens tillgodoses. 

Respondenter uttrycker också att den samverkansbetonade samhällsplaneringen innebär 

otydligare gränssnitt mellan Trafikverket och andra aktörer än tidigare, och att uppdraget 

som samhällsutvecklare därför präglas av en inneboende diffushet, där processer ofta drivs 

under lång tid utan att det är tydligt var de kommer landa. Den stärkta samverkan och 

införandet av åtgärdsvalsstudier kräver mer av Trafikverket som planerande organisation. 

Hur Trafikverket bäst organiserar sin verksamhet för att möta denna utmaning råder det 

delade meningar om bland respondenterna i Cars & Tornbergs studie. Vissa anser att 

regionerna har bäst överblick över alla processer som pågår i respektive region, och att de 

därför också har bäst förutsättningar att anpassa sitt arbetssätt utifrån den specifika 

planeringskontexten. Andra anser att det krävs en starkare central styrning och överblick för 

att kunna koordinera Trafikverkets resurser. Det finns därmed olika synsätt på i vilken 

utsträckning arbetssätt bör centraliseras respektive decentraliseras, men en samstämmighet 

kring behovet av att anpassa komplexa samverkansprocesser till regionala och lokala 

omständigheter.  

Gränssnittet mellan Planering och Investering anses vara tydligt, men det innebär en 

utmaning för Planering att både företräda Trafikverket i dialogen med omvärlden och att 

omvandla resultatet av den dialogen till tillräckligt väldefinierade funktionella krav som 

grund för Investerings upphandling, utan att projektet tappar sin innebörd. Särskilt för 

stora, komplexa åtgärder som innefattar stadsutvecklingsaspekter som kan förändras med 

kort varsel anses det vara viktigt att successivt kunna stämma av mellan 

verksamhetsområdena.  

Författarna uttrycker att en utveckling från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare 

innebär en stor förändring som inte enbart kan genomföras med direktiv och riktlinjer. Det 

rör sig snarare om att utveckla ett förhållningssätt, vilket är ett långsiktigt arbete och som 

behöver spridas till alla verksamhetsområden för att kunna genomsyra hela planeringen och 

genomförandet av en åtgärd, från tidiga skeden till slutöverlämning. Författarna anser att en 

lyckad etablering av ett samhällsutvecklarperspektiv kräver ett gemensamt förhållningssätt 

utåt som omfattar alla verksamhetsdelar. Vidare uttrycker de att förståelsen behöver stärkas 

kring vad i Trafikverkets agerande i samspelet med andra aktörer som kan resultera i 

mervärden, ökad samhällsnytta och effektiviseringar ur ett samhällsutvecklarperspektiv. 

3.5.1. Transportinfrastrukturkommittén uppmuntrar tidigare planeringssamverkan 

Transportinfrastrukturkommittén ger uttryck för att Trafikverkets planering i högre 

utsträckning bör samordnas med andra aktörers planeringsprocesser: 

Det är möjligt redan med dagens regler att utveckla formerna för samverkan mellan 

kommuner och infrastrukturplanerare. I väglagen och banlagen föreslås nya bestämmelser 

enligt vilka Trafikverket vid planering av vägar och järnvägar ska sträva efter att samordna 

sitt arbete med sådan prövning som ska göras enligt andra lagar. Det är Trafikverket som har 

huvudansvaret för att ta tillvara möjligheterna till samordning och åstadkomma ett bra 

samarbete med berörda kommuner. (SOU 2010:57) 
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Staten ska agera tydligt och samordnat i alla skeden av beslutsprocesserna. Om staten agerat 

tydligt och konsekvent i sin egen planering och i den kommunala planläggningens olika 

skeden, minskar risken för att konflikter mellan stat och kommun uppstår. (SOU 2010:57) 

Kommittén anser att det finns exempel på att trafikverken tidigare inte i tillräcklig 

omfattning medverkat och avsatt resurser i de fall kommuner aktivt sökt samverkan kring 

den översiktliga fysiska planeringen eller detaljplaneringen. Samverkan innebär att varje 

part genomför erforderliga planeringsåtgärder inom ramen för ”sitt” planeringssystem, men 

att åtgärderna är koordinerade med varandra, gemensamt tidsplanerade et cetera. En tydlig 

fördel som ofta framhålls är att berörda parter tidigt skaffar sig en gemensam bild av målen 

med projektet och av de restriktioner som finns. Detta kan minska konflikter senare i 

processen. (SOU 2010:57) 

Planläggning med fokus på samhällsutveckling: Samordnad planering  

I projektet Samordnad planering av dubbelspårsutbyggnad för den 22 mil långa sträckan 

längs Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall, har verksamhetsområde Planering, med 

utgångspunkt i en tidigare utarbetad förstudie, bedrivit planläggning fram till beslut om 

lokaliseringsval. Planläggningen, som pågått under fem år (2011-2016), har genomförts i 

nära samverkan med tjänstemän och politisk ledning i de berörda kommunerna Gävle, 

Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall samt region Gävleborg. De fem 

kommunerna har, parallellt med Trafikverkets järnvägsplaneprocess, utarbetat fördjupade 

översiktsplaner. Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland har också varit 

adjungerade i arbetet.  

Projektet strävade, med utgångspunkt i Transportinfrastrukturkommitténs skrivningar om 

ökad planeringssamverkan mellan Trafikverket och andra samhällsaktörer, efter att etablera 

en gemensam målbild som utgångspunkt för stråkets utveckling. Tillsammans enades 

aktörerna bland annat om principer för restid och antal stationslägen som 

grundförutsättningar för det fortsatta arbetet. Med stöd från järnvägsforskare utarbetades 

också en prioritetsordning för utbyggnaden, så att varje deletapp skulle bidra med maximal 

trafikeringsnytta.  

Den tidiga planeringen har därmed gått längre än en ”vanlig” åtgärdsvalsstudie, och 

inneburit en mer långsiktig planeringssamverkan där kommunal bebyggelseutveckling 

kunnat prövas mot alternativa lokaliseringar av spårkorridorer och stationslägen. Också 

förutsättningar för regional utveckling, arbetspendling och orters funktion i en större 

geografi har studerats i projektet. Att arbetet kunnat bedrivas fram till lokaliseringsval trots 

att finansiering för genomförande saknas anses ha bidragit till bättre 

planeringsförutsättningar i kommunerna, då lokaliseringsalternativ kunnat väljas bort och 

därmed frigöras för annan markanvändning. Projektet anses också ha visat på möjligheter 

att utveckla den fysiska planläggningsprocessen till att i större utsträckning behandla frågor 

om lokal och regional samhällsutveckling.  

Projektet bedrevs av Planering, och det har identifierats ett behov av att i framtida liknande 

arbete involvera Investering i ett tidigare skede. Arbetet visar på en planläggning där 

samhällsutvecklingsfrågor ges en starkare betoning, och hur närmare samverkan med andra 

aktörer kan bidra till mer genomarbetade helhetslösningar för lokal och regional 

tillgänglighet och bebyggelseutveckling. 
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3.6. Antal fastställda planer har ökat 

Antal laga kraft-vunna planer har ökat till en högre nivå sedan den nya lagstiftningen trädde 

ikraft. Under åren 2005-2013 fastställdes i snitt omkring 70 planer per år. Under 2014-15 

inträffade en tydlig topp med omkring 120-130 fastställda planer, varefter det under 2016 

sjunkit till drygt 90 planer, vilket dock fortfarande är en högre siffra än något enskilt år 

under perioden 2005-2013. Enligt respondenter kan toppen 2014-15 delvis förklaras med att 

osäkerhet vid övergången till ny lagstiftning innebar att projekt väntade in den nya 

processen. Det tycks också finnas andra bakomliggande orsaker, bland annat ett ökat antal 

investeringar i mindre omfattande åtgärder såsom gång- och cykelvägar, förstärknings- och 

trimningsåtgärder. Den generella ökningen kan vidare bero på att arbetsplaner för 

vägåtgärder som tidigare inte fastställdes (eller alls utarbetades) nu genomgår formell 

prövning i högre utsträckning. Utifrån de senaste årens statistik över fastställda planer, samt 

prognoser för antalet planer som är planerade att lämnas in för fastställelseprövning under 

2017 (ca 150 stycken), tycks en ny, högre nivå för antalet planer ha etablerats.  

 

Figur 7. Antal väg- och järnvägsplaner som vunnit laga kraft 2005-2016, inklusive planer som 

överklagats (”Med regeringsbeslut” i figuren). Källa: Trafikverket Planprövning. 

 

Någon specifik kostnad för planläggningsprocessen är inte offentligt tillgänglig. 

Trafikverkets utvärderingsmått byggherrekvot utgörs av andelen projektadministration, 

planläggning och projektering av investeringsverksamhetens totalkostnad. Under senare år 

har, enligt Trafikverkets årsberättelser, byggherrekvoten ökat från 16,7 % 2012, 19,1 % 2013 

respektive 18,8 % 2014 till 22,7 % 2015. Kostnadsökningen beror, enligt årsberättelserna, 

dels på att många stora projekt befinner sig i uppstarts- eller avslutningsskedet, dels på att 

planläggning påskyndats för att planerad produktionstakt ska kunna upprätthållas. Den 

totala volymen om- och nybyggnationsåtgärder under perioden 2012-2015 har pendlat 

mellan 19,1 och 24,5 miljarder kronor årligen, vilket innebär en årlig byggherrekostnad på 

omkring 4 miljarder kronor. Planläggningens andel av detta har alltså inte gått att få fram. 
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3.7. Två rationalitetsideal 

Utifrån de praktiska erfarenheter som redovisas i denna studie tycks planläggningens syfte, 

och då särskilt lagstiftningens betoning på stärkt samverkan och anpassning av processen 

utifrån svårighetsgrad, komma i konflikt med Trafikverkets organisation och styrning, bland 

annat den renodlade beställarrollen och upphandlingsförfarandet baserat på typfall, 

leveransskeden och ökad tillämpning av fast pris. 

Planläggningens värden tycks komma i konflikt med de värden som genomsyrar den interna 

styrningen och tillämpningen. En utveckling av transportsystemet i bred samverkan för att 

så långt möjligt uppfylla samhälleliga mål inom transport- och miljöområdet kan innebära 

en syn på effektivitet och planering som inte nödvändigtvis överensstämmer med en 

verksamhetsavgränsad ekonomisk styreffektivitet. De olika synsätten sammanfattas i 

tabellen nedan. 

Tabell 2. Rationalitet och värden utifrån lagstiftningen för planläggning respektive organisation och 

verksamhetsstyrning i planläggningsprocessen. 

Planläggning  

 

Renodlad beställarroll  

(och ekonomistyrning) 

Hantera osäkerhet genom utredning Specificerat och kalkylerbart uppdrag 

Hög grad av unikhet  Situationsanpassning 

utifrån svårighetsgrad 

Standardiserade processer och leveranser  

typfall, skeden 

Avvägningar och bedömningar i samråd och 

samverkan 

Tydlig ansvarsfördelning  
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3.8. Summering 

• Den samlade planeringen av infrastrukturåtgärder är inom Trafikverket 

uppdelad på olika verksamhetsområden. Verksamhetsområde Planering ansvarar 

för den förberedande studie som enligt lagstiftningen ska föregå planläggning, samt den 

ekonomiska investeringsplaneringen. Verksamhetsområde Investering ansvarar för 

planläggning och genomförande av åtgärden. Planering beställer åtgärder av Investering 

i ett internt förfarande. 

• Dagens tillämpning av planläggningsprocessen utgörs av fem 

standardiserade typfall samt tillhörande leveransskeden. Dessa typfall relaterar 

i stor utsträckning till lagstiftningens övergripande krav på planläggningens omfattning 

och prövningar beroende på åtgärdens art och omfattning. Typfallen ligger bland annat 

till grund för standardiserade  upphandlingsförfaranden av konsulter för planläggning 

och projektering. Typfallen styr vilka formella moment, och vilka handlingar, som ska 

utarbetas under processens gång. 

• Parallellt med införandet av den nya lagstiftningen har Trafikverket 

etablerat ett arbetssätt baserat på en renodlad beställarroll, vilket förändrar 

rollfördelningen mellan Trafikverket och anlitad konsult. Arbetssättet innebär 

att fler arbetsuppgifter överlåts åt konsulter, att nya upphandlingsformer implementeras, 

och att Trafikverkets projektorganisation ska ta ett steg tillbaka och främst styra och följa 

upp konsulternas arbete. Det huvudsakliga syftet är att uppnå ökad effektivitet och 

innovation genom att utveckla konsult- och anläggningsbranscherna. Internt inom 

Trafikverket har också ekonomistyrning och uppföljning stärkts inom respektive 

verksamhetsområde. 

• Vid sidan av renodlad beställarroll bedriver Trafikverket ett arbete med att 

utvecklas från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare, främst inom 

verksamhetsområde Planering. Detta synsätt syftar till ökad samverkan med andra 

aktörer, helhetslösningar och avvägningar. 

• Tillämpningen av lagstiftningen inom ramen för den renodlade 

beställarrollen, typfall och upphandlingsförfarande tycks komma i konflikt 

med lagstiftningens syn på planläggningens syfte och funktion. Planläggning 

kan, förenklat, sägas utgöra en process som i praktiken innebär att hantera osäkerhet 

genom utredning, att anpassa processen utifrån situationsspecifika förutsättningar och 

att göra bedömningar och avvägningar i samråd och samverkan. Tillämpningen genom 

renodlad beställarroll och upphandlingsförfarande betonar istället behovet av ett på 

förhand specificerat och kalkylerbart uppdrag, standardiserade processer och leveranser, 

samt en tydlig ansvarsfördelning mellan aktörer.  
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4. En anpassad och sammanhållen 
planeringsprocess 

Ett övergripande mål med förändringarna i lagstiftningen har varit att skapa förutsättningar 

för en sammanhållen planprocess. Kommittén skriver: 

Den formellt reglerade fysiska planeringen av vägar och järnvägar ska utformas som en 

sammanhållen process i stället för att innefatta flera planeringsskeden. Den fysiska 

planeringen enligt väglagen och banlagen ska leda till en vägplan eller en järnvägsplan. 

Planeringen ska syfta till att ge vägen eller järnvägen en lokalisering och utformning som 

bidrar till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. (SOU 2010:57) 

Kommittén menar att ett förfarande med flera planeringsskeden inneburit att planeringen 

inte kunnat bedrivas effektivt. De pekar också på att regelsystemet inte varit utformat på ett 

sätt som i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till projektens skilda omfattning och 

komplexitet. Indelningen i skeden, och krav på innehåll och formell hantering i varje skede, 

har påverkat den tid som behövts för planläggningen. Tidigare successiva förändringar av 

lagstiftningen har kommit att innebära en osystematiskt uppbyggd planeringsprocess med 

komplicerade regler och där formella aktiviteter som samråd och MKB upprepas vid flera 

tillfällen. Dessutom har inte alltid de olika skedena följt på varandra utan utförts parallellt, 

vilket medfört att syftet med separata skeden inte fyllt sin funktion. 

Också övergången mellan olika skeden orsakar ställtider till följd av hantering av formella 

beslut, organisationsfrågor, upphandlingar och andra administrativa åtgärder. En tanke är att 

arbetet ska utvecklas successivt och att resultatet från ett skede ska ge utgångspunkterna för 

nästa. De fördelar som detta skulle kunna medföra har dock i praktiken ofta suddats ut 

genom att planeringen i olika skeden kommit att pågå parallellt. Detta gör planeringen 

ineffektiv genom att planeringsarbetet i ett skede påbörjas innan det har fått sina 

förutsättningar klarlagda från skedet innan. (SOU 2010:57) 

Kommittén argumenterar för att tydligare koppla planläggningens lokaliserings- och 

utformningsfrågor till de transportpolitiska målen. Vidare ska samrådet i inledningsfasen 

handla om att inhämta kunskap. Sträckning och utformning ska klarläggas längre fram i 

processen, genom löpande samrådsaktiviteter, och slutligen läggas fast i en rättsverkande 

plan.  

Det anges vidare att den sammanhållna planeringsprocessen ger en flexibilitet som 

möjliggör ett utvecklat samspel mellan Trafikverkets planering och den kommunala 

översiktsplaneringen. Kommunerna kan på så sätt dra nytta av ett aktivt arbete med 

fördjupningar av översiktsplanen där avvägningar mellan transportintresset och andra 

allmänna intressen kan göras.  

4.1. Erfarenheter av en anpassad och sammanhållen 

planläggningsprocess 

I studien framkommer en rad erfarenheter av hur den anpassade och sammanhållna 

planläggningsprocessen tillämpats i praktiken. Dessa presenteras nedan, sorterade i ett 

antal identifierade teman. 
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4.1.1. Standardiserade typfall anses hindra anpassning av processen 

Svårigheter i tillämpningen av den nya lagstiftningen rör, enligt respondenter, i stor 

utsträckning ”runt-omkring-processen” snarare än lagstiftningen i sig. 

Lagstiftningsförändringarna skedde samtidigt med organisationsförändringar och 

förändrade styrformer inom Trafikverket. Många problembilder som lyfts fram rör 

relationen mellan lagstiftningen och dess tillämpning. 

En allmänt utbredd uppfattning som framkommer i intervjuer är att Trafikverkets 

tillämpning av typfall inskränkt det utrymme lagstiftningen ger för att anpassa processen 

utifrån den specifika planeringssituationen. Över tid har typfallen tonats ned något i 

Trafikverkets handledningar (från TRVÖK till den efterföljande Rapport Planläggning), 

men typfallen strukturerar fortsatt bland annat Trafikverkets standardiserade 

upphandlingar av planläggningsprocessen och dess leveranser. Beskrivningar av de fem 

typfallen figurerar också i många presentationer och informationsfoldrar och har därmed 

bidragit till att forma bilden av hur planläggning genomförs. Lagstiftningen i sig reglerar i 

förhållandevis liten utsträckning vad som ska göras när. En återkommande åsikt är ändå att 

situationsanpassning kräver mod och kunskap. Mallarna för uppdragsbeskrivning i 

upphandlingsskedet anses av många av de intervjuade bli väldigt styrande för det 

efterföljande arbetet. Mallarna är anpassningsbara, men kan vara svåra att tillämpa. 

Anpassning förutsätter dessutom ett omfattande arbete och upplevs av flera projektledare 

som svårt att genomföra praktiskt. Att inte anpassa mallen efter det specifika projektet 

beskrivs också som ett sätt att vara säker på att allt väsentligt kommer med, men får 

återkommande som bieffekt att arbete som visar sig inte behövas ändå genomförs då det 

inkluderats i uppdragsbeskrivningen. Bristande anpassning kan också vara ett utslag av 

osäkerhet i projektorganisationen, till exempel som följd av att resurser, kompetens och 

tillräcklig situationsspecifik kunskap för att bedöma utredningsbehovet kan saknas. 

En tidigare tjänsteman i Transportinfrastrukturkommittén menar att det är ett dilemma att 

arbetssättet kommit att systematiseras i så hög utsträckning. Planläggning, enligt 

lagstiftarnas intentioner, förutsätter avvägningar och bedömningar som centrala aktiviteter, 

byggt på en förståelse för när det är lämpligt att förenkla processen, och när det kan behöva 

göras mer. Överlag, anser respondenten, verkar det vara svårt att få Trafikverkets 

organisation att fungera så. Eftersom det inte är lätt att täcka in alla situationer i en riktlinje 

så krävs alltid ett visst utrymme för situationsspecifika bedömningar. En planprövare 

framhåller att Trafikverket avhänder sig allt mer arbetsuppgifter till konsulter, vilket kan 

minska benägenheten att situationsanpassa processen. För mindre åtgärder kan 

projektledare också sakna stödresurser för att anpassa upphandlingsmallen, och då blir 

planläggningsprocessen också mer omfattande. 

En markförhandlare säger att de stora skillnader i komplexitet och omfattning som projekt 

kan uppvisa inom samma typfall, tyder på att lagtillämpningen genom typfall bör luckras 

upp. En plansamordnare menar att det är talande att den projektspecifikation som 

projektledaren utarbetar vid uppstarten av projektet inte ska innehålla något om hur 

planläggningsprocessen är tänkt att bedrivas. I dokumentet (TMALL 0169 

Projektspecifikation Investeringsprojekt) redogörs bland annat för övergripande tidplan, 

organisation, kontrollprogram, avvikelsehantering, upphandlingsförfarande, BIM, 

arbetsmiljö och trafiksäkerhet, intressenter och kommunikationsbehov, risker, och 

ekonomi. En specificering av planläggningsprocessen skulle kunna ses som en motsvarighet 

till den projekteringsbeskrivning som konsulten idag utarbetar. Detta reser i sin tur frågor 
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om vilken part som bör specificera planläggningens genomförande och dess omfattning – 

Trafikverket eller konsulten – och när under projektförberedelserna det ska göras. En 

respondent uttrycker att en mer omfattande tidig specificering av hur 

planläggningsprocessen ska anpassas kan uppfattas som att det vore lika bra att Trafikverket 

självt utförde planläggningen, vilket skulle gå emot arbetssättet med Renodlad beställarroll.  

Flera planprövare uppfattar också de att det görs för omfattande handlingar för enkla 

planer, vilket en respondent kopplar till upphandlingsförfarandet och dess specificering av 

produkter som ska levereras, ibland trots att det inte finns ett faktiskt behov av dem, och att 

resurser därmed kan läggs på fel saker. Planprövning behöver bara en del av de underlag de 

får in för sin prövning. Ett exempel på ett tveksamt planeringsunderlag som ges rör en 

utförd ladskapsanalys för en mindre åtgärd inom ett befintligt industriområde. Kravet på 

leveranser återspeglas i de handlingar som prövas, exempelvis genom att samma text kan 

återkomma ordagrant på flera platser i dokument. En respondent refererar ett samtal med 

en konsult, som uttryckte att de ibland inte vet vad de ska skriva då frågeställningen anses 

sakna relevans, men måste beskrivas eftersom det är beställt.  

Respondenter ger förslag på särskilda upphandlingsmallar mer anpassade för enkla projekt, 

liksom tillämpning av ett omvänt förfarande där mallen inte utgör en bruttolista som 

projektet aktivt behöver välja bort leveranser från, utan istället kan lägga till det som kan 

förmodas ingå i uppdraget. Utöver kompetensbehov, uttrycker en respondent, finns inte 

alltid resurser eller intresse för att anpassa upphandlingen. Det borde vara möjligt att 

utnyttja lagstiftningen bättre och genomföra enklare processer med tunna handlingar för 

enkla åtgärder, men det motverkas, enligt respondenten, av interna arbetsrutiner.  

Komplicerade och enkla ”tvåor” – exempel på spännvidden av åtgärder i 

samma typfall 

Många respondenter har uttryckt att formell planläggning vanligtvis blir omfattande och 

tidskrävande, något många menar är relaterat till standardiseringen av 

planläggningsprocessen i typfall och tillhörande upphandlingsmallar. Spännvidden i 

åtgärder som kan tillhöra samma typfall, och därmed i huvudsak följer samma riktlinjer, 

mallar m.m., även om planeringsarbetets omfattning kan variera betydligt, kan 

exemplifieras av en breddad motorled i anslutning till tätbebyggelse och värdefulla 

naturmiljöer å ena sidan, och behov av markåtkomst för en busshållplats å andra sidan. 

Vägplanen för Rotebroleden omfattande förändring av lokalgatunät, anläggande av ny 

trafikplats, flera viltpassager, intrång i naturreservat, krav från länsstyrelsen att tre 

kommuner skulle samordna sin översiktsplanering för att säkerställa värden i en grön 

spridningskorridor, samt komplicerade kumulativa bullerfrågor kring vägens anslutning till 

E4:an. Rimligheten i att länsstyrelsen bedömde att planen inte medförde betydande 

miljöpåverkan kan diskuteras, men inte desto mindre är det ett reellt exempel på en vägplan 

som nyttjat upphandlingsmallar m.m. för typfall 2.  

Exemplet med en busshållplats är visserligen fiktivt, men om busshållplatsen i fråga skulle 

behöva anläggas just på den platsen, och frivillig markåtkomst inte skulle kunna ordnas, 

skulle också den formella planen utarbetas i enlighet med mallar och rutiner för typfall 2. 

Omfattningen på utredningar m.m. skulle skilja sig väsentligt från Rotebroleden, men 

tillämpningen av processen och dess skeden skulle vara desamma. 
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Figur 8. En komplicerad ”tvåa”. Illustration över Rotebroleden med dess komplexa 

planeringsförutsättningar. 

 

 

Figur 9. Ett fiktivt exempel på en enkel ”tvåa”, där den enda faktor som motiverar upprättande av 

formell plan är behovet av markåtkomst.  

4.1.2. Standardisering kontra situationsanpassning 

Den bristande anpassningen av planläggningens omfattning kan diskuteras utifrån vad som 

är mest effektivt ur ett övergripande perspektiv: dagens standardiserade tillämpning med 

risk för mer omfattande processer och planeringsunderlag än nödvändigt i vissa fall, eller en 

ökad situationsanpassning utifrån situationsspecifika förutsättningar, med det resurs- och 

kompetensbehov för att bedöma upphandlingens omfattning som det medför. Trafikverket 

har valt att arbeta med upphandling på ett sätt som gör att man inte tycks ta tillvara 

lagstiftningens möjligheter, men det valda arbetssättet kanske innebär en optimering på 

övergripande nivå. I och med att det upplevs innebära ett betydande arbete att anpassa 

processen i upphandlingsskedet kanske det är effektivare att tillämpa en hög grad av 

standardisering på det sätt som sker idag. Oavsett vilken lösning som bedöms vara mest 

effektiv uttrycker flera respondenter att det finns ett behov att välja väg framåt – stärkt 

standardisering eller ökad situationsanpassning. 

Idén med typfall i tillämpningen introducerades redan i Trafikverkets remissarbete över 

kommitténs förslag. Det sågs då som ett oproblematiskt och praktiskt sätt att sortera arbetet 

internt och i upphandling, och kom att problematiseras först senare. En tidigare tjänsteman 

i Transportinfrastrukturkommittén menar att Trafikverket måste ha förmåga att kunna göra 

bedömningar av planläggningens omfattning, istället för att tillämpa en standardisering.  
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Under remissförfarandet av den nya lagstiftningen identifierades ett behov av att tydliggöra 

den sammanhållna, situationsspecifika planläggningsprocessen genom en 

planläggningsbeskrivning. En uppfattning är att den beskrivningen kanske inte har hittat sin 

roll, och ses som en pålaga snarare än en metod för att anpassa samrådsförfarandet. 

Några projektledare uttrycker att de inte ser nyttan av den planläggningsbeskrivning som 

ska utarbetas och vid behov uppdateras under planläggningsprocessen. Den uppdateras 

vanligen av projektingenjören, läggs ut på hemsidan och delas ut på samrådsmöten. Kanske 

ger den en bra sammanfattning av projektet för en oinsatt tredje man. Kanske skulle den 

kunna användas bättre. En annan projektledare säger dock att det är praktiskt att kunna 

hänvisa till planläggningsbeskrivningen, och att den tydliggör för allmänheten hur 

processen kommer bedrivas. Det kan dock konstateras att planläggningsbeskrivningen inte 

tycks användas för att internt, eller tillsammans med länsstyrelsen, diskutera igenom en 

situationsanpassning av processen i det specifika projektet, utan att den idag avgränsas till 

att kommunicera projektets samrådsprocess gentemot externa intressenter.  

4.1.3. Ökat antal leveranser som ”plussas på” planläggningen 

Det har under senare år tillkommit krav på nya former av leveranser inom ramen för 

planläggningsprocessen, bland annat livscykelanalys, klimatkalkyl och samlad 

effektbedömning. Hanteringen av miljöfrågor har också blivit mer rigorös, bland annat som 

en effekt av ökade externa krav, till exempel rörande artskydd, som medför behov av 

detaljerad kunskap i tidigt skede som underlag för lokaliseringen. Praxis rörande 

miljöprövningar har också inneburit generellt ökade krav på omfattning och samordning av 

planeringssunderlag.  

Särskilt produktionskalkyler och samlade effektbedömningar – en del av den ekonomiska 

och strategiska planeringen som följer med in i den fysiska planläggningen – lyfts av flera 

respondenter fram som problematiska. De förutsätter att åtgärden kalkyleras i tidigt skede, 

vilket kräver en specificering av vad som ska utföras, och vad det kommer kosta innan sådan 

kunskap är upparbetad. Särskilt svårt blir det för åtgärder med alternativa lokaliseringar och 

breda utredningskorridorer. Det kan då krävas en sorts ”förprojektering” för att ungefärligt 

skatta omfattning och kostnader. Ändå blir de samlade effektbedömningarna ofta 

missvisande eftersom stora osäkerheter fortsatt kvarstår om lokalisering, utformning och 

kostnadsdrivande produktionsfaktorer. 

Flera respondenter menar att den eventuella överarbetning av process och handlingar som 

många uppfattar kan bero på att den nya processen inte riktigt är etablerad och lika 

inarbetad som den tidigare, samtidigt som interna krav och styrning har stärkts. Det har 

blivit en situation där man successivt ”plussar på” med ytterligare dokument och leveranser, 

utan att ta bort någonting.  

En plansamordnare anser att Trafikverket behöver utarbeta en tydligare uppfattning om 

vilka uppgifter som är viktiga i planläggningsprocessen, och inse att varje extra uppgift är 

förenad med kostnader. Många uppgifter har ingen koppling till lagkrav. Antingen får man 

ta kostnaden, eller börja rensa i att-göra-listan. Allt kokar ned till frågan: ”ska vi göra 

allting, eller inte?”. 
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4.1.4. Generellt ökad kvalitet och regelefterlevnad 

Representanter för Planprövning uttrycker att den generella kvaliteten på planhandlingar 

har förbättrats betydligt under senare år. Detta som ett resultat av att den nya 

lagstiftningen, i kombination med nya styrprocesser, gav ett tillfälle att grundligt se över 

processer och arbetssätt. Det gjorde det möjligt att etablera nya arbetssätt, att åstadkomma 

större enhetlighet i tillämpningen och att genomföra breda utbildningssatsningar. Att 

planprövning tydligare skilts från den dagliga planeringsverksamheten och att 

plansamordnare införts anses också ha bidragit till den förbättrade tillämpningen genom att 

brister i högre utsträckning hanteras innan handlingarna når Planprövning. Det har också 

etablerat en mer enhetlig utformning av planhandlingar. Fastställelseprocessen har också 

blivit tydligare, bland annat kring vad kompletteringar innebär. Praktiskt innebär 

utvecklingen att antalet begäranden om formella kompletteringar har minskat, och att 

handläggningstiden för fastställelse kunnat kortas. 

Överlag upplever respondenter på Planprövning också att en tidigare kultur där 

förhållandevis mycket åtgärder genomfördes utan plan, exempelvis endast med ett 

genomförandeavtal med en kommun som grund, närmast försvunnit. En anledning kan vara 

ett pågående generations- och kulturskifte. En respondent uttrycker det som att Trafikverket 

idag i stort utför åtgärder lagenligt, och att det troligen medför kostnader, oavsett hur 

lagstiftningen är utformad. 

Också andra respondenter uttrycker att den ökade enhetligheten i utformningen av 

handlingar inneburit en förbättring som bland annat förenklar granskning. Likaså anses 

Trafikverket ha blivit bättre på att följa regelverket, bland annat som en följd av att tydligare 

arbetsprocesser etablerats.  

4.1.5. Sakkunskap och kompetens att göra avvägningar 

Att hantera formell planläggning innebär att hantera komplexa frågor. 

Planläggningsprocessen rör ett brett spektrum från formalia och processfrågor till 

omfattande utredningar, beskrivningar och avvägningar rörande tekniska- och 

miljöaspekter. Då delar av organisationen successivt byts ut som följd av 

personalomsättning tillkommer återkommande personer som kan vara ovana vid 

planläggningens syfte och processer.  

Flera respondenter upplever att det finns generella brister i kompetens, sakkunskap och 

erfarenheter i planläggningsprocessen bland projektledare. Projektledare kan också föredra 

att arbeta med byggskedet, och kan sakna förståelse för planläggningsprocessens syfte. En 

respondent exemplifierar med att projektledare ibland anser att samråd är en ren 

informationsfas, snarare än ett tillfälle att också ta in information och synpunkter.  

Inriktningen inom verksamhetsområde Investering är att projektledare normalt bör följa 

projektet hela vägen från start till slutförd byggnation. Flera respondenter lyfter fram 

fördelar med ett sådant arbetssätt, till exempel att kunskap i större utsträckning ”följer med” 

mellan projektfaserna. Men det innebär också att det kan ta lång tid, vanligen många år, 

innan projektledare påbörjar ett nytt projekt, vilket försvårar uppbyggnaden av kompetens 

och ett kontinuerligt lärande i planläggningsfrågor. Projektledare behöver, enligt nuvarande 

upplägg, ha kunskaper som spänner över ett brett område från upphandling, planläggning 

och projektering till byggproduktion, samtidigt som många projektledares intresse och 
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engagemang inte sällan är fokuserat på antingen planering och projektering eller 

byggskedet.  

Kompetens är ett återkommande tema i intervjuer i relation till förutsättningar att hantera 

öppna, flexibla och anpassningsbara planprocesser. En miljöspecialist upplever att många 

projektledare föredrar att veta exakt vad som ska göras och uppskattar möjligheten att 

bocka av i en checklista istället för att göra projektspecifika avvägningar och bedömningar 

som ofta är förenade med osäkerheter. Inte minst kräver sådana avvägningar och 

bedömningar i högre grad kompetens och erfarenhet att avgöra vad som är tillräckligt enligt 

lagstiftningen. 

Utbildning i planläggningsprocessen är enligt respondenter obligatorisk först för seniora 

projektledare. Ofta har projektledare rekryterats från byggverksamhet, och på senare tid 

också från helt andra verksamhetsfält. Inom verksamhetsområde Stora Projekt finns 

normalt en särskild planhandläggare i projektet, medan motsvarande specialistkompetens i 

planläggningsfrågor normalt inte ingår i projekt inom verksamhetsområde Investering, med 

undantag för erfarna projektledare som byggt upp den kompetensen över tid. Flera har 

uttryckt att det skulle vara värdefullt om planeringskunskap lyftes upp till en 

specialkompetens i projektorganisationen. I flera regioner har markförhandlare under 

senare tid kommit att agera stödjande i enklare planläggningsfrågor, och flera respondenter 

anser att markförhandlarna utgör en grupp som skulle kunna utveckla en sådan 

specialistkompetens.  

Flera respondenter relaterar också denna kunskapsbrist till fördyringar i projekten, som en 

följd av att projekt ”känner sig fram” i processen. Konsulter uttrycker att de själva kan sakna 

kompetens i vissa frågor, och att de då ibland saknar någon på Trafikverket att bolla med. I 

inriktningen för renodlad beställare uttrycks att detta kommer bli bättre med tiden, när den 

förändrade ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och konsulter ”satt sig”. Flera 

respondenter uttrycker att det också blir långsamt bättre, men att det fortfarande finns stora 

brister. Svårigheterna är enligt en respondent större för mindre konsultföretag, som inte har 

samma möjlighet att bygga upp särskilda avdelningar med specialistkompetens för olika 

delar av processen.  

Flera respondenter lyfter alltså fram att det föreligger ett behov av ökad kompetens i 

planläggningsfrågor för att få genomslag för lagstiftningens intentioner om 

situationsanpassning. Andra, kompletterande, åtgärder kan vara att utarbeta goda exempel 

på väl anpassade upphandlingar och processer, liksom att planläggningsbeskrivningen 

skulle kunna utvecklas till ett starkare stöd i anpassningen av processen.  

4.1.6. Upphandlingsskedet avgörande för omfattningen 

Upprättandet av uppdragsbeskrivningen, som är tänkt att upprättas genom att 

projektorganisationen med specialister ser över respektive teknikområdes leveranser, har 

stor betydelse för hur planläggningen sedan genomförs. Förfarandet, som bygger på att 

projektet aktivt skriver bort leveranser som ej bedöms vara nödvändiga, förutsätter att 

dokumentet blir ordentligt genomarbetat. Dagens system, menar en respondent, kan ses 

som ett dyrt sätt att betala sig ur kompetensfrågor. Görs inga ändringar så blir 

planläggningen fyrkantig och kostsam, men det fungerar praktiskt, genom att de som 

upprättar dokumentet kan upphandla planläggning även när resurser att samråda med 

specialister saknas, liksom i situationer då osäkerhet kring projektförutsättningarna råder.  
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Renodlad beställare innebär på det sättet något av en paradox, genom att projektet på 

förhand ska välja ut vad som behöver genomföras inom planläggningsprocessen, samtidigt 

som den kunskapen många gånger förutsätter planläggning. Det kan då ses som rationellt 

att, för att vara på den säkra sidan, ta med allt, för att inte råka ut för kompletteringskrav i 

prövningsskedet. Då har projektledaren inte gjort något formellt fel, men det har inte heller 

lett till förenkling, anpassning och effektivisering. En markförhandlare beskriver att 

upphandlingsstandarden för entreprenader är betydligt tydligare än för konsulttjänster, 

exempelvis är det lättare att plussa på med arbeten, och det förutsätts att uppdragstagaren 

själv gjort platsbesök med mera. Kanske är det, enligt respondenten, en anledning till att det 

blir för omfattande handlingar och ändring- och tilläggsarbeten (ÄTA). Projektet kan vilja 

försäkra sig om att leveranser som kan komma att krävas ingår, för att undvika senare 

kostnadsökningar för ÄTA.  

En respondent relaterar också problembilden till renodlad beställarroll. 

Projektorganisationen kan för mindre åtgärder ibland tidigt inse att det endast finns en 

huvudsaklig lokaliserings- och utformningslösning, så det planläggningsarbetet skulle 

egentligen inte behöva köpas av konsulten. Men dessa skeden av arbetet upphandlas ändå. 

4.1.7. Få eller inga ”enkla tvåor”  

Planprövning har sökt efter goda exempel på ”enkla tvåor”, det vill säga enkelt utförda 

planhandlingar för enkla åtgärder, men har hittills sett ytterst få exempel. De har också 

noterat endast ett fåtal planer som tillämpat ett förenklat granskningsförfarande. En allmän 

insikt om behovet av enklare planomfattning anses finnas inom verket. En planprövare 

påpekar dock att det tycks vara svårt att nå dit med dagens mallar för uppdragsbeskrivning 

och den ökade tillämpning av fast pris, som leder till ökade specificeringskrav på uppdraget. 

I Region Mitt initierades ett försök att utarbeta planer för några enkla åtgärder på ett så 

enkelt och effektivt sätt som möjligt. Det visade sig dock att projektet inte gick att slutföra, 

då åtgärderna innehöll mer komplexa faktorer än vad som initialt hade förutsatts – något 

som i sig visar på de osäkerheter planläggningsprocessen är förenad med. 

4.1.8. Risk att försöka runda planprocessen när den blir omfattande för små 

åtgärder 

Det tycks alltså ha uppstått svårigheter att i dagens tillämpning anpassa processen, och 

enkla planer blir lätt omfattande och kostsamma. Det kan utgöra ett principiellt juridiskt 

problem, om det leder till att aktörer vill få åtgärder att passera som små och okomplicerade 

för att undvika en omständlig planprocess. I intervjuerna framkommer exempel där 

verksamhetsområde Planering lagt en budget och beställning för liten och okomplicerad 

åtgärd (typfall 1). Det kan sätta projektledare och markförhandlare som ska lösa 

markåtkomsten på frivillig väg i en svår sits. I andra fall har åtgärder inte rymts inom ramen 

för avsatta investeringsmedel när det visat sig att planläggning krävs, vilket inneburit att 

projektet avbrutits. Planläggning tycks alltså för vissa åtgärder ibland anses vara för 

kostsamt för att motivera åtgärden i fråga. 

I intervjuer uttrycks också att styrande mål för en större andel enkla planer samt undantag 

för planer (typfall 1-2) diskuterats inom Trafikverket som ett sätt att effektivisera 

planläggningen. Sådana mål skulle enligt respondenter vara problematiska, eftersom de 

skulle kunna medföra ett tryck att inte överväga exempelvis alternativa sträckningar inom 
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ramen för en formell hantering. Resonemanget kan avspegla en bristande kunskap om 

lagstiftningens syfte och ramar i delar av organisationen. 

4.1.9. Andra aktörers processer påverkar – vikten av att tydliggöra 

samverkansformer 

Flera projektledare uttrycker att andra aktörers processer ofta blir mer styrande för 

tidplanen än Trafikverkets eget arbete, inte minst i tätbebyggt område där till exempel 

kommunal detaljplanering kan dra ut på tiden. En projektledare som arbetar med 

busshållplatser i många kommuner uttrycker att kommunernas skilda organisering och 

arbetssätt innebär en betydande tidsfaktor för framdriften av den typen av enklare åtgärder. 

Olika förvaltningar inom kommunen kan ha skilda förväntningar som behöver klaras ut och 

som kan fördröja åtgärder åtskilliga månader även i de fall de kan genomföras utan plan. 

Också rutiner, önskemål om underlag och handläggningstider för bygglov varierar betydligt 

mellan kommuner, liksom kommuners inställning till att utnyttja den nya lagstiftningens 

möjligheter till undantag från bygglovkrav. 

Exempel: Möjlighet till undantag från bygglov accepteras inte av kommuner   

I järnvägsplanen för mötesspår i Dingersjö längs Ostkustbanan hade Trafikverket efter 

dialog med kommunen infört skrivningar om bygglovsbefrielse för bullerskydd i planen. I 

kommunens granskningsyttrande accepterades dock inte undantaget, vilket föranledde en 

sen planändring. Olika avdelningar inom kommunen hade varit inblandade i samråd 

respektive slutliga granskningssynpunkter rörande planen. Även andra respondenter har 

gett uttryck för liknande erfarenheter, och har också uttryckt att kommuner kan önska mer 

detaljerade bygglovhandlingar än vad som kan presenteras i planläggningsskedet. Detta 

visar på svårigheter att i praktiken tillämpa denna förenklingsmöjlighet att pröva vissa 

bygglov inom ramen för plansamrådet.   

Flera kommunala planarkitekter uttrycker, utifrån erfarenheter av projekt där kommunal 

och statlig infrastruktur behövt samordnas, att Trafikverkets tidplan upplevdes som 

forcerad. Ett gemensamt samråd för planerna för att tydliggöra konsekvenser och 

kopplingar dem emellan hade varit en fördel, men på grund av resursbrist och politiska 

beslutsprocesser blev det svårt för kommunen att hålla jämnt tempo med Trafikverket. En 

forcerad tidplan anses kunna försvåra allmänhetens insyn och påverkansmöjligheter, i de 

fall infrastrukturplanen och kommunens detaljplan då inte kan behandlas samordnat. 

Respondenter uttrycker också att kunskapen om Trafikverkets processer behöver stärkas 

hos berörda kommuner. Det kan vara värdefullt att i tidigt skede tydliggöra vikten av att den 

kommunala planeringen samspelar med Trafikverkets. Flera respondenter ser att tid kan 

sparas om kommunen upphäver berörda delar av, istället för att utarbeta en ny, detaljplan.  

Exempel: Tidsbesparing när kommun upphäver detaljplan  

Under planarbetet för förlängt mötesspår i Dingersjö längs Ostkustbanan, söder om 

Sundsvall, valde kommunen att med förenklat förfarande upphäva berörda delar av två 

detaljplaner för att möjliggöra järnvägens utbyggnad. Inga erinringar inkom under 

samrådsperioden, vilket möjliggjorde för kommunen att hoppa över granskningsskedet. 

Kommunen beslutade att anta planändringen 3,5 månader efter att den första 

tjänsteskrivelsen utarbetats, vilket innebar att ärendet vann laga kraft redan efter 4,5 

månader.  
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Också samverkan med länsstyrelsen lyfts av många respondenter fram som väsentligt för 

planläggningens tidsåtgång. Ett gemensamt lärande kring samrådsformer och anpassningar 

av processen, liksom omfattning och kvalitet på plan- och miljöbedömningshandlingar, kan 

stärkas genom utvecklade kontaktvägar och mötesformer. I flera län har det under senare år 

etablerats återkommande dialoger mellan Trafikverket och länsstyrelsen, och det 

förekommer diskussioner om till exempel utökat samrådsförfarande i större och komplexa 

projekt. I åtminstone ett län har försök gjorts att föra dialog med länsstyrelsen kring 

planläggningsbeskrivningen som en metod för att anpassa processen i det enskilda 

projektet. En miljöspecialist uttrycker dock att det ännu inte etablerats en generell 

acceptans inom Trafikverket för sådana mötesformer. Även länsstyrelsernas inställning till 

sådan dialog skiljer sig åt, bland annat beroende på tillgängliga resurser. Omfattningen av 

sådan dialog varierar därmed betydligt över landet. 

En länsstyrelsehandläggare anser att lagstiftningens intentioner om ökad anpassning av 

processen bör innebära ett förändrat arbetssätt. Det är till exempel möjligt för länsstyrelsen 

att göra successiva yttranden rörande val av alternativ i större projekt. Det är, enligt 

respondenten, att hantera processen som tänkt, det vill säga att tillämpa en löpande 

samrådsprocess med anpassade milstolpar och successiva ställningstaganden. Ett arbetssätt 

som enligt respondenten skiljer sig betydligt från Trafikverkets tillämpning i typfall och 

tillhörande processbeskrivning. 

4.1.10. Proaktiv och lyhörd dialog med intressenter 

Mycket kan inträffa längs vägen i en planläggningsprocess som gör det svårt att hålla en 

initial tidplan. Samverkansbehovet med andra aktörer, möten och samråd som behöver 

bokas in och beslut som är beroende av andra aktörers processer kan leda till ledtider och 

tidsförskjutningar tidsförskjutningar. Det är en tydlig skillnad mot bygghandlingsskedet, där 

arbetet kan löpa på utan motsvarande beroendeförhållanden och nya osäkerheter som 

behöver hanteras. Vikten av att arbeta proaktivt och lyhört för att få till en smidig process 

lyfts därför i intervjuer fram som centralt. Det tycks vara det sociala samspelet, snarare än 

processreglerna i sig, som många gånger avgör om ledtider kan hållas nere och 

överklaganden undvikas. 

Arkeologiska undersökningar och dialog med fastighetsägare i lokaliseringsfrågor utgör, 

enligt en projektledare, två moment som inte självklart kan infogas i den formella processen. 

Där kan proaktivt arbete ge stora nyttor och tidsvinster genom att lyssna in och avväga 

aktörers synpunkter successivt under projektet. Stegvisa arkeologiska undersökningar kan 

exempelvis ta uppemot ett år vardera, och behöver därför koordineras med planläggning 

och projektering i övrigt för att inte fördröja i onödan. Likaså kan upprätthållen samverkan 

mellan specialister i projektet och motsvarande handläggare på länsstyrelsen, exempelvis 

kring arkeologi, underlätta länsstyrelsens beredning av MKB:n. Exempel ges på projekt där 

kontinuerliga avstämningar möjliggjorde ett godkännande av MKB:n innan de arkeologiska 

utredningarna var helt slutförda, vilket snabbade på planläggningen. Successiv dialog med 

fastighetsägare och hänsyn till exempelvis odlingscykler vid förberedande undersökningar 

bidrar till goda relationer och minskar risken för senare överklaganden.   

I flera studerade projekt har respondenter lyft fram hur sakkompetens bidragit till att 

tydliggöra projektet, lugna orolig allmänhet och minska ett initialt motstånd mot projektet. 

Det kan till exempel röra kommunikatörer eller miljöspecialister som pedagogiskt kan 

förklara hur bulleråtgärder utreds och avvägs, eller markförhandlare som arbetar proaktivt 
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under såväl tidiga markundersökningar som under planprocessen för att, där så är möjligt, 

minimera markintrång och skador samt hitta lösningar som upplevs som bättre för den 

enskilde. Enskilda personers särskilda kompetens har återkommande lyfts fram som 

avgörande för ett bra utfall i planläggningsprocessen. 

Den proaktiva kommunikationen handlar också om att påverka själva handläggningstiden 

hos länsstyrelse och kommuner, och att få till bättre samverkan och beredning av aspekter i 

ett tidigare skede, vilket stärker samsynen i planläggningen och därmed minskar risken för 

senare kompletteringsbehov och omtag. Flertalet projektledare lyfter fram nödvändigheten i 

att kommunicera tidplaner och vara aktiva i kontakten med länsstyrelse, kommuner och 

ledningsägare för att säkerställa handlingar och tillstånd vid önskad tidpunkt. Nyckeln blir 

att identifiera aktörer tidigt, och sedan driva på så att processerna kan löpa parallellt i tid.   

4.1.11. Effektivisering i samrådskrets samt kungörelse- och granskningsförfarande 

Flera respondenter lyfter fram en stor effektiviseringspotential i att hålla samrådskretsen 

avgränsad där så är möjligt. Vidare menar ett par respondenter att det också vore en 

effektivisering att oftare tillämpa förenklat granskningsförfarande. Samtidigt upplever 

många att tidsbesparingen blir förhållandevis liten, att risken för att göra formella fel 

avskräcker, samt att eventuella synpunkter som då inte hämtas in kan leda till problem 

under genomförandeskedet. 

Plansamordnare och planprövare uttrycker att det varit mycket ovanligt att projekt aktivt 

tillämpat avgränsad samrådskrets och ett förenklat granskningsförfarande. Formuleringen 

”saknar intresse för allmänheten” upplevs som svårtolkad. Kan exempelvis en busshållplats 

eller ombyggnation av en korsning anses sakna intresse? Därtill blir det i normalfallet inte 

en så stor besparing – vanligen ska det ändå ges möjlighet för särskilt berörda att yttra sig. 

Kommunikationen för granskning kan normalt också ofta löpa parallellt med annat arbete i 

projektet, vilket innebär att den inte alltid innebär en ineffektiv ledtid.  Flera respondenter 

upplever att projekt gärna tar till en bredare samrådskrets för att vara på den säkra sidan, 

genom till exempel annonsering. Det kan innebära ökad administration, men anses minska 

risken för bakslag vid fastställelseprövningen. Respondenter uppfattar det vidare som att 

större projekt i ökad utsträckning anpassar informations- och samrådsförfarandet, men att 

mindre projekt inte vågar utnyttja dessa möjligheter att snabba upp arbetet. 

Kommunikationsstöd är inte heller, helt naturligt, lika omfattande i mindre projekt. En 

plansamordnare uttrycker att risk också är ett centralt begrepp inom Trafikverket. Vinsten 

av att exempelvis inskränka samrådskretsen och förenkla granskningsförfarandet vägs mot 

risken att behöva göra omtag, och då framstår dessa förenklingsmöjligheter ofta inte som ett 

lämpligt förfarande. 

I ett större mängdprojekt uttrycker projektledare att åtgärder i tätorter ofta kan påverka 

människor även om de inte är direkt berörda som sakägare. De ser därför ingen 

tidsbesparing i ett förenklat förfarande. En projektledare menar att det snarare är tvärtom. 

En plansamordnare ger exempel på en plan där såväl möte på orten som normalt 

granskningsförfarande hoppades över, eftersom det bara fanns två identifierade berörda 

sakägare i närområdet. Det hade kunnat förenkla och korta planläggningen, men kom i 

stället att förlänga processen, då det tog lång tid att få in godkännandet från en 

fastighetsägare. I ett projekt ledde tillämpningen av en förenklad process till omfattande 

kritik och merarbete, när närboende först under byggskedet uttryckte invändningar. Andra 

projektledare menar att en avgränsad samrådskrets i tidigt skede kan innebära att 
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synpunkter istället blir kända i senare skede, och då ändå behöver hanteras. Direkt berörda 

kan vara jättenöjda med exempelvis en hastighetsdämpande åtgärd, men andra som 

använder vägen kan i sent skede uttrycka synpunkter som bättre hade kunnat tillvaratas i ett 

tidigare skede. Utifrån erfarenheter av detta slag tycks projekt se ett ordinarie 

granskningsskede som en trygghet. Då går det att hänvisa till att det åtminstone 

informerades om möjligheten att komma med synpunkter. Begreppet ”berörda” ses därför 

som komplicerat och inte nödvändigtvis som synonymt med lagstiftarnas tankar om att 

enkla åtgärder normalt innebär få berörda.  

Det har dock framförts exempel på några åtgärder där granskningsförfarandet förenklats 

med gott resultat. En plansamordnare har också beskrivit en mer långtgående förenkling 

som innebar att skedet samrådsunderlag och samrådshandling bakades ihop för en 

busshållplats där det saknades alternativa utformningsförslag. Samråd hölls sammanhållet 

kring planförslag och beslutsunderlag för betydande miljöpåverkan utifrån en enkel 

typritning över busshållplatsens utformning. Exemplet väcker frågor om huruvida det kan 

finnas situationer när det är lämpligt att hålla samman samrådet med särskilt berörda (och 

eventuell allmänhet) till ett samlat tillfälle, till exempel vid enkla åtgärder där alla fakta 

redan anses vara klarlagda.  

4.1.12. Friare samrådsformer 

Både konsulter och projektledare anser att möjligheterna till friare samrådsformer med 

allmänheten är positivt, främst genom att samråd kan genomföras i former som får 

deltagare att känna sig mer bekväma än vid de tidigare formella sakägarsammanträdena. 

Deltagarna behöver inte ägna flera timmar åt ett formellt sakägarmöte, utan kan komma på 

ett öppet hus, ta del av det som intresserar dem, få svar på sina frågor och sedan gå. 

Samtliga samrådsaktiviteter, och särskilt samråd i tidiga skeden, anses också ha fått större 

betydelse eftersom de numera ska redovisas i en samrådsredogörelse. Några respondenter 

anser dock att enskilda synpunkter riskerar att ”tappas bort” vid samråd i friare former 

såsom öppna hus. Den friare formen kan därför anses ställa ökade krav på projektet att 

säkerställa att de huvudsakliga frågeställningar som uppkommer också sedan redovisas i 

samrådsredogörelsen. 

Den nya sammanhållna processen med snarlika benämningar på olika skeden kan, enligt 

respondenter, upplevas som förvirrande av allmänheten, jämfört med tidigare mer tydligt 

uppdelade skeden. Det finns också en tendens att använda former som liknar de gamla, för 

att gardera sig och vara säker på att göra det formellt rätt. En konsult uttrycker att flytande 

samråd, taget till sin extrem, känns som att ”bedriva projekteringen på Facebook”, och 

tycker att det behövs en tydlig struktur för att få det att fungera i praktiken. En projektledare 

menar att samrådsformer hittills varit förhållandevis styrda av upphandlingsförfarandet. 

Det kan emellanåt hållas samrådsmöten utan att så mycket ny information kommit fram 

sedan sist i vissa projekt. Projekten kan hålla möten ”för säkerhets skull”, för att försäkra sig 

om att inte missa något. 

Flera respondenter framhåller att medvetenheten om möjligheten att anpassa 

samrådsformerna kan, och behöver, bli större, och att detta gäller såväl samråd med 

allmänheten som med länsstyrelse, kommun och andra myndigheter. Om erfarenheter av 

anpassade former sprider sig så anses fler komma att våga anpassa processen i högre grad. 
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Planprövning uppfattar att den nya processen inneburit förbättrad dokumentation av 

samråden, i och med att samrådsredogörelse blivit obligatorisk. Uppfattningen är också att 

samrådsformer varierar i större omfattning. Samtidigt innefattar samrådet formellt en 

mängd kontakter, inklusive exempelvis telefonkontakt med individuella sakägare. Det blir 

därför viktigt att samrådsredogörelsen ges en sammanfattande karaktär och inte utformas 

som ett granskningsutlåtande, där varje specifik synpunkt besvaras.  

4.1.13. Kompletteringsbehov fångas upp tidigare 

Planprövning upplever att formella fel som leder till kompletteringskrav minskat i 

omfattning under senare tid. Vanligen finns det mindre frågor att klara ut under 

prövningen, men det stoppar normalt inte upp processen utan kan justeras medan 

prövningen fortgår. Fastighetsförteckningen innebar ett återkommande problem under en 

tid, vilket lett till att ett kompetenskrav för att upprätta förteckningen åter införts i 

upphandlingsmallarna. Bullerfrågor är generellt besvärliga och den vanligaste 

diskussionsfrågan på Planprövnings interna möten, eftersom de kan innebära komplexa 

bedömningar och avgränsningar, och ofta föranleder kompletteringar. Problem har bland 

annat rört vad som ska hanteras i planskedet, vilken hänsyn som ska tas till kumulativt 

buller enligt miljöbalkens hänsynsregler, liksom vad som kan anses utgöra ekonomiskt 

rimliga kompensationsåtgärder. Planprövning ser dock en ljusning, då nya riktlinjer som 

tydliggör Trafikverkets tillämpning utarbetades under 2016.  

Att antalet kompletteringsönskemål minskat menar Planprövning till del beror på 

införandet av plansamordnare, som genomför en föregående granskning. Även 

markförhandlare har i ökad utsträckning kommit att bidra med allmän kompetens kring 

processformalia i flera regioner. Kompetensen i planfrågor anses på så sätt generellt ha 

stärkts inom Trafikverket. En del korrigeringsbehov hanteras därmed nu i ett tidigare skede. 

Att planprövning numera är placerade som en mer fristående central funktion inom verket 

kan också ha medverkat till en ökad respekt för prövningen, samtidigt som plansamordnare 

etablerats som en länk mellan projekten och den formella prövningen. Även från 

departementshåll ser man att grundkvaliteten i planhandlingar har ökat, men att enkla 

planer kan vara väl omfångsrika. 

4.1.14. Exempel på internt effektiviseringsarbete: Planläggnings 

fastställelseprövning 

Trots ett ökat antal planer är den generella handläggningstiden idag kortare än tidigare. Det 

anses bero på ett utvecklingsarbete med bland annat införande av biträdande planprövare 

som gör en initial formaliakontroll av handlingar, vilket gör att enkla kompletteringar kan 

begäras in snabbare. Att projekten själva, och inte Planprövning, skickar ut kommunikation 

om att planen ska prövas, anses också ha bidragit. Den genomsnittliga handläggningstiden 

är omkring fyra månader, men varierar kraftigt beroende på komplexitet. Mindre planer 

fastställs normalt på 1-2 månader och antalet sådana planer har ökat, medan mer 

omfattande planer inte sällan tar uppemot ett år. Och så finns det, enligt Planprövning, 

några ”surdegar” som ligger kvar under flera år.  

Planprövning redovisar också planeringsläget på Trafikverkets intranät, där också 

regionerna anger planerad tidpunkt för inskickande av planer. Att den faktiska 

inlämningstidpunkten skiljer sig från den planerade är dock ett ihållande problem, trots att 

ett utvecklingsarbete genomförts. Även planer som ligger nära i tiden för prövning tycks 
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vara svåra att prognosticera inlämningstidpunkt för. En återkommande förklaringsfaktor, 

bland planprövare och plansamordnare, är optimistiska tidplaner i projekten. En 

plansamordnare uttrycker att det principiellt finns två tillvägagångssätt för att uppnå bättre 

uppfyllelse av tidprognoserna: antingen att arbeta snabbare och effektivare i projekten, eller 

att lägga en tidplan som tål mer, med ökad hänsyn till de många faktorer som projektet inte 

råder över, såsom andra aktörers handläggningstid, rutiner och beslutsprocesser.  

Planprövning tar hänsyn till önskemål om när en plan behöver vara fastställd i 

prioriteringen av ärenden. Vanligen sker denna prioritering i samförstånd med respektive 

projekt. Ändringar av fastställd plan kan normalt hanteras inom några veckor. Trafikverket 

har också införlivat ändring av plan i den övergripande styrprocessen, vilket tydliggjort 

förfarandet. Planprövning anser att den generella regelefterlevnaden, och därmed 

rättssäkerheten, har blivit bättre under de senaste åren. Merparten ändringar når dock inte 

Planprövning, utan utförs som tillägg till plan inom projektet, i de fall de betraktas som 

oväsentlig avvikelse. 

På Näringsdepartementet saknas motsvarande öronmärkta resurser för att handlägga 

överklagade planer. Tillgängliga resurser arbetar övergripande med infrastrukturplanering, 

och arbetsbelastningen varierar därför betydligt, vilket periodvis leder till förlängda 

handläggningstider. En fördel som Planprövning ser är dock att departementet, till skillnad 

från domstolar, har möjlighet att prioritera angelägna planer i dialog med Trafikverket.  

4.1.15. Formell samordning med kommunal planering blev krånglig i lagstiftningen 

Lagstiftningens förfarande för formell samordning med kommunal planering blev, enligt en 

tjänsteman i Transportinfrastrukturkommittén, förhållandevis krångligt. Respondenter 

upplever också att lagtexten är otydlig rörande vilka förenklingar som bestämmelserna i 

praktiken faktiskt medger. Den handledning som tagits fram (Samordna planeringen för 

bebyggelse och transporter! – en kunskapsöversikt, Boverket 2013:33) har tydliggjort 

förfarandet något, men det anses ändå svårt att förstå hur det praktiskt ska göras. Det 

förutsätter också en kompetens och vilja hos kommunen att samordna. Flera respondenter 

uttrycker vidare att Trafikverkets och kommunens processer tidsmässigt sällan löper 

parallellt, vilket i sig gör det praktiskt besvärligt att samordna förfarandet. Denna 

lagtekniska lösning blev resultatet av att ett mer långtgående förslag, att kunna välja 

planinstitut, inte vann gehör i kommittén. Trafikverket gavs istället ett utökat ansvar att ta 

tillvara samordningsmöjligheter med kommunal planering, vilket också görs frekvent, men 

då inte genom lagtekniskt formaliserad samordning av plandokumenten.  

4.1.16. Förskjutningar i tidplaner 

Det har inom Trafikverket uttryckts att tidpunkten för inlämning av planer till 

fastställelseprövning i hög grad skjuts framåt i tiden, försvårar Planprövnings 

resursplanering. Det kan i sin tur kan leda till att fastställelseprövningen tar längre tid. En 

studie av orsaker till framskjutna tidsprognoser som genomfördes i region Mitt (Ändringar 

av prognoser gällande inlämningstid till planprövning – konsekvenser, orsaker och 

möjliga åtgärder, PM 2015-11-20) visade att mer än hälften av de studerade projekten sköt 

fram inlämningstidpunkten under 2015, ibland vid flera tillfällen. Kartläggningen visade på 

en mängd bakomliggande orsaker. Förseningsorsakerna sammanfattades i tre kategorier: 

tidplaner håller dålig kvalitet, bristande resurser i projektet och bland teknikområden, samt 
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projektspecifika händelser och förändrade planeringsförutsättningar under planläggningens 

gång. 

Några av de vanliga orsaker som identifierades i nämnda rapport är: 

• ändringar i ursprunglig beställning,  

• identifiering av nya planeringsförutsättningar,  

• synpunkter under granskningsskedet,  

• formella brister i handlingar,  

• tillkommande krav på processen (till exempel samlad effektbedömning, klimatkalkyl, 

livscykelkalkyl), 

• osäker finansiering, 

• intern resursbrist och hög arbetsbelastning, 

• ombudsdiskussioner (framförallt vid fast pris),  

• behov av ökad granskning och rättningar p.g.a. bristande kompetens, och  

• handläggningstider hos länsstyrelse, kommun (särskilt i de fall politisk beslut krävs) och 

Lantmäteriet.  

Hög arbetsbelastning anses leda till ett fokus på ”brandsläckning” istället för planering och 

styrning, vilket kan innebära att kontrollplaner, riskhantering och kritiska delar av projektet 

ges mindre uppmärksamhet. På konsultsidan kan för lite tid läggas på projektbeskrivning 

och successiv revidering av tidplanen vilket leder till att uppdragets omfattning missförstås. 

I översikten identifierades också möjliga åtgärder, bland annat: 

• förbättrad TKI-säkring [specificering av tid, kostnad och innehåll i projektet] baserat på 

ett genomarbetat underlag från Planering, 

• förprojektering för att förtydliga beställningen när det kan vara påkallat,  

• en kontinuerlig dialog med Planering under hela projekttiden för att säkerställa att 

projektet är i linje med beställningen,  

• kvalitetssäkring av tidplanen med kollegor,  

• säkerställande av resurser inom organisationen, och  

• förenklade rutiner kring samlad effektbedömning, livscykelkalkyl m.m. 

I relation till konsulterna betonas vikten av bättre förfrågningsunderlag, genomarbetade 

projektbeskrivningar och tidplaner, liksom uppföljning av varje skede för att fånga in 
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konsulternas synpunkter och erfarenheter. Dialog om tidsåtgång bör föras med andra 

berörda myndigheter i tidigt skede, tidplanen bör ta höjd för ledtider och ta hänsyn till 

behovet av politisk förankring. 

En respondent i föreliggande studie menar att det förs mycket diskussioner om 

planläggningens effektivitet, men där är ledtiderna faktiskt förhållandevis påverkbara. Ett 

investeringsprojekt kan vara beroende av många andra ledtider för upphandling, eventuell 

avstämning med upphandlingsrådet vid bestämda tidpunkter, tid för arbete i spår, 

finansiering med olika processer beroende på finansieringskälla, byggstartsrapportering 

med mera. Totalt sett är det så oerhört mycket att samordna, som bidrar till den 

sammanlagda tidsåtgången. 

4.2. Summering 

• Den nya lagstiftningen har sammanfallit med en grundlig förändring av Trafikverkets 

processer rörande planläggning och projektering. Plansamordnare har etablerats som en 

stödjande och granskande funktion. Överlag anses formella brister ha minskat i 

omfattning och korrigeras idag tidigare i processen. Vidare anses 

lagefterlevnaden ha ökat, vilket i sig också kan utgöra en anledning till att 

planläggningens omfattning anses ha ökat. 

• Trafikverkets tillämpning av standardiserade typfall och mallar för 

uppdragsbeskrivningar i upphandlingen inskränker det utrymme 

lagstiftningen ger att anpassa processen. Såväl process som handlingar blir mer 

omfattande än nödvändigt. Särskilt gäller detta för åtgärder av enklare karaktär. Det 

upplevs som en paradox att på förhand kunna specificera uppdraget att planlägga, när 

planläggningen syftar just till att utreda och specificera utifrån de förutsättningar som 

framkommer under arbetets gång.  

• Under senare år har det också introducerats nya och/eller mer omfattande 

krav på underlag och dokumentation som inte omfattas av lagkrav, såsom 

samlad effektbedömning, livscykelanalys och klimatkalkyl. Dessa dokument 

anses också svåra att upprätta i planeringens tidiga skeden, då osäkerheten om åtgärden 

ännu är stor. Ökade krav på hanteringen av miljöfaktorer, i huvudsak från myndigheter 

som prövar ärenden enligt miljöbalken, har också bidragit. Sammantaget innebär det en 

betydande ökning av planläggningens omfattning.  

• Den standardiserade processen, liksom den ökande mängden underlag, 

tycks alltså båda bidra till en mer omfattande planläggning. En standardiserad 

process och de tillkommande underlagen kan eventuellt bidra till en effektivare och mer 

ändamålsenlig process ur ett övergripande, långsiktigt perspektiv, men tynger 

planläggningsprocessen med arbetsmoment och administrativa kostnader. Att det saknas 

exempel på enkelt genomförda planer belyser detta ytterligare.  

• Det betydande merarbete och de ökade kostnader som planläggning innebär 

kan sätta tryck på att bedöma åtgärder som små och okomplicerade. En ökad 

situationsanpassning av planläggningen för enklare åtgärder skulle motverka en sådan 

risk. 
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• En ökad situationsanpassning av processen anses kräva stärkt kompetens 

och sakkunskap i planerings- och planläggningsfrågor, och förmåga att göra 

successiva bedömningar och avvägningar, såväl under upphandlingsskedet som 

för att öka anpassningen under projektets gång. Likaså anses en sådan stärkt kompetens 

kunna bidra till mer utvecklade samråds- och samverkansprocesser. En stärkt kompetens 

hos projektledaren, och/eller stärkt stödkompetens i planläggningsfrågor, efterlyses.  

• Andra aktörers processer, handläggningstider och kunskap om 

planläggningsprocessen medför ofta tidsförskjutningar i projekten. Rutiner, 

resurser och krav på underlag för kommunal detaljplanering och bygglovshantering, 

liksom länsstyrelsernas hantering av plan- och miljöärenden, varierar, vilket minskar 

förutsägbarheten i planläggningen. Det finns ett generellt behov av ökad kunskap om 

varandras processer, liksom stärkta dialog- och samverkansformer från tidiga skeden för 

att klargöra förutsättningar och förväntningar på varandras arbetsinsatser. Frivilligt 

samordnade processer kan bidra till ökad samsyn, tydliggöra projektet gentemot 

allmänheten och effektivisera arbetet. Däremot upplevs den nya lagstiftningens formella 

möjlighet till förenklade processer för åtgärder som prövats i kommunal planering som 

för krångliga.  

• Lagstiftningen möjlighet till förenklat kungörelse- och 

granskningsförfarande anses inte innebära något större förenkling. Tiden 

och arbetsinsatsen som sparas in är ofta obetydlig, samtidigt som risken att allmänheten 

inte ges möjlighet att lämna synpunkter kan göra att projektet missar väsentlig 

information, och att missnöje kan uppstå när planen redan antagits. Flera 

respondenter ser dock en effektiviseringspotential i att hålla 

samrådskretsen begränsad till lagens krav på särskilt berörda vid mindre 

åtgärder som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

• Det är överlag positivt att lagstiftningen öppnat upp för samråd i friare 

former, som bättre kan anpassas till behoven i det specifika projektet. 

Samrådsredogörelsen innebär också att synpunkter dokumenteras bättre än tidigare. 

Vissa uttrycker dock att de friare formerna, och likartade benämningarna på 

planläggningens olika skeden kan medföra viss förvirring. Det kan också vara lätt att 

välja samrådsformer som liknar de gamla för att vara säker på att göra formellt rätt. 

Upphandlingsförfarandet kan också verka styrande för hur samrådet utformas.  
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5. Glapp mellan ekonomisk/strategisk och fysisk 
planering 

Planläggning ska föregås av en förberedande studie. Kommittén skriver: 

I den ekonomiska planeringsprocessen behöver det ingå en förberedande studie som innebär 

en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. 

(SOU 2010:57) 

Studien bör ges en principiell karaktär och inte ha så stark inriktning mot utformning av 

konkreta fysiska åtgärder, i syfte att ge underlag för att bestämma vad som ska göras för att 

lösa transportproblemet. Först om den förberedande studien leder fram till att lösningen är 

en konkret byggnadsåtgärd ska den fysiska planeringen starta. Kommittén anger vidare: 

”Det går således inte att inleda en meningsfull lagreglerad fysisk planeringsprocess innan 

det är klarlagt dels att en åtgärd behöver vidtas, dels att den lämpligaste åtgärden är att 

bygga om eller bygga en ny väg eller järnväg”. Kommittén betonar vikten av att analyser 

enligt fyrstegsprincipen utförs och att det görs på ett effektivt sätt. Vidare måste studien 

genomföras på ett sätt som ger berörda aktörer och intressenter möjlighet att delta. Den 

förberedande studien får dock inte ges karaktär av ett nytt skede i den fysiska planeringen. 

(SOU 2010:57) 

Den förberedande studien – normalt en åtgärdsvalsstudie – är tänkt att överta delar av 

förstudiens funktion, men vara mer strategiskt inriktad, och därmed mindre detaljerad. 

Processen för förberedande studie är inte reglerad i lagstiftning. Det tidigare 

förstudiebeslutet, som innefattade samråd och länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan, har ingen motsvarighet i nuvarande åtgärdsvalsstudier.  

I arbetet med föreliggande studie har respondenter lyft upp flera problembilder kopplade till 

relationen mellan förberedande studie, ekonomisk planering och efterföljande fysisk 

planläggning. Problembilderna har rört dels den minskade betoningen av miljöfrågor och 

samråd i de tidiga planeringsskedena, dels svårigheter att klargöra förutsättningar för den 

fysiska planläggningen utifrån en förberedande studie.  

5.1. Erfarenheter av relationen mellan förberedande studie och 

planläggning 

5.1.1. Gränsen mellan förberedande/ekonomisk planering och formell 

planläggning 

Vad som utgör förberedande underlag för den fysiska planläggningsprocessen, och vad som 

formellt ska ingå i planläggningen, är en återkommande frågeställning. Enligt lagstiftningen 

ska alla frågor om lokalisering, utformning, avvägning mellan intressen och 

omgivningspåverkan vara föremål för fysisk planläggning. Normalt förutsätts att 

finansiering är säkrad innan en beställning av planläggning läggs. Finansiering förutsätter 

dock förhållandevis god kostnadsuppskattning, vilket enligt många respondenter är svårt att 

beräkna på grund av planläggningens osäkra natur, inte minst för åtgärder med 

lokaliseringsalternativ och alternativa utformningslösningar där kostnadsspannet ofta är 

mycket stort för de alternativa lösningar som kan bli aktuella.   
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En plansamordnare uttrycker att det uppstått en motsättning mellan två processer, dels den 

lagstadgade fysiska planläggningen, och dels den strategiska och ekonomiska planeringen 

som baseras på propositionstext. Det reser frågor om vilken process som ska ges störst 

tyngd, och Trafikverket har att jämka samman de båda inriktningarna. Inom Trafikverket är 

befogenheter och ansvar för respektive process förlagda till olika verksamhetsområden. 

Planering ansvarar för strategisk och ekonomisk planering, Investering för fysisk 

planläggning och genomförande. Den tidigare fasindelade planläggningen med förstudie 

synkade troligen bättre med den ekonomiska och strategiska planeringen men innebar 

större ledtider, den nya sammanhållna planläggningen är snabbare om förutsättningarna är 

klarlagda men kan brista i relation till den ekonomiska och strategiska planeringen.  

Det mest grundläggande felet i det hela är att […] pengar och strategiska verksamheten går ut på att du 

ska ha svar på frågor väldigt, väldigt tidigt hela tiden. (Plansamordnare) 

Investerings organisering och styrning kräver att projekt ska kunna specificeras tidigt. Även 

den ekonomiska planeringen kräver att det tidigt specificeras vad som ska byggas för att 

kunna säkra projektets finansiering. Likaså bygger upphandling till fast pris på motsvarande 

tidiga specificering. Styrningen förutsätter att projektet tidigt görs kalkylerbart, samtidigt 

som fysisk planläggning har en kontrasterande inriktning med fokus på att successivt utreda 

sig fram till vad som bäst uppfyller åtgärdens ändamål, och att hålla processen öppen för 

förändrade förutsättningar. 

Kopplingen mellan den ekonomiska planeringen och vilken planläggningstyp som antas bli 

aktuell kan också innebära problem. En åtgärdsplanerare uttrycker att de åtgärder som 

beställs vanligen finns inlagda i verksamhetsplanen med en avsatt schablonsumma, där 

planläggningen förmodas uppgå till ett procenttal av totalkostnaden. Särskilt för mindre 

åtgärder kan planläggningskostnaden utgöra en betydande andel av totalkostnaden, vilket 

gör att det kan behöva göras bedömningar kring om åtgärden kan genomföras utan fysisk 

planläggning. Samtidigt kan det råda resursbrist för att genomföra utredning av plantyp hos 

Investering, vilket gör att bedömningen kan bli bristfällig.  

Behovet av att tidigt säkra finansiering kan också, på ett mer principiellt plan, komma i 

konflikt med planläggningens syfte, där ekonomi ska balanseras mot omgivningspåverkan, 

måluppfyllelse, funktion och så vidare. Den ekonomiska planering tycks i vissa fall bli 

styrande för den fysiska genom att avsatt budget begränsar praktiskt möjliga alternativ, till 

exempel alternativ som innebär mindre intrång eller omgivningspåverkan.  Detta samtidigt 

som lagstiftningen snarare kan anses förutsätta att den ekonomiska och fysiska planeringen 

ska vägas samman successivt, i takt med att projektet konkretiseras, något som alltså tycks 

försvåras av dagens styrning och uppföljning utifrån tidigt utarbetade 

projektspecifikationer. 

5.1.2. Förstudien innebar ledtider, men knöt an till såväl ekonomisk som fysisk 

planering 

De tidigare förstudierna hade såväl problem och förtjänster. Ett problem ur 

effektivitetssynpunkt var att många förstudier utarbetades utan att leda till fortsatt 

planläggning. De kunde då bli inaktuella och behöva arbetas om vid en eventuell fortsatt 

process. Uppdelningen i förstudie, utredning och plan, och behovet av finansiering och 

beslut om fortsatt planering, innebar att det kunde passera flera år mellan olika 

utredningssteg. Det medförde bland annat osäkerheter för berörda kommuner, och 

svårigheter att samordna planläggningen med andra aktörers planeringsprocesser. 
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En plansamordnare upplever att byggstartsrapporteringen av namngivna objekt, i 

kombination med den nya sammanhållna processen, tycks bidra till mer sammanhållna 

processer jämfört med den tidigare skedesindelningen. När planläggning inleds ska det 

finnas finansiering och en intention från politiken att åtgärden ska genomföras. Att det tar 

stopp i projekt anses numera utgöra undantag, jämfört med tidigare då det var vanligt 

förekommande. 

En förtjänst med förstudierna var dock att de bidrog med en större helhetssyn på 

strategisk/ekonomisk och fysisk planering. Trafikverket tappade något i denna helhetssyn 

när förstudieskedet tagits bort och ersattes av den mindre detaljerade åtgärdsvalsstudien. 

Inte minst på järnvägssidan, där åtgärder behöver hanteras i ett större systemperspektiv, 

gjordes tidigare förstudier med systemperspektiv över ett större avsnitt som sedan 

konkretiserades i ett flertal järnvägsplaner. Med dagens åtgärdsvalsstudier, som inte ska 

drivas lika långt i projekteringsförutsättningar, tappar den ekonomiska och strategiska 

planeringen i kunskap, vilket också påverkar beställningen av efterföljande planläggning. 

Förstudien svarade mer tydligt gentemot såväl den fysiska som ekonomiska planeringen och 

gav ett mer genomarbetat underlag för kalkylering. Det behovet har inte upphört utan 

måste, enligt respondenter, idag istället lösas på andra sätt. Det är därför inte självklart att 

den nya processen inneburit en effektivisering ur detta perspektiv, då andra, informella 

processer kan ha kommit att fylla delar av den tidigare förstudiens funktion.  

5.1.3. Åtgärdsvalsstudier ger (ofta) kunskapsglapp 

Transportinfrastrukturkommittén diskuterade om åtgärdsvalsstudiens roll i förhållande till 

den fysiska planläggningen skulle formaliseras. Istället inkluderades skrivningar i 

betänkandet om vikten av att beakta transportpolitiska mål med mera. Den förberedande 

studiens funktion med åtgärdsval behandlades inte av kommittén, mer än att det förslag på 

förberedande studie som då utarbetades parallellt av de dåvarande fyra trafikverken gjordes 

till förutsättning för fysisk planläggning. Den förberedande studien kom sedan att 

inkluderas i regeringens proposition till nytt planeringssystem, utan att den praktiska 

kopplingen mellan förberedande och fysisk planläggning tydliggjordes ytterligare. 

Det glapp som uppstått relaterar till en allmänt utbredd syn att den förberedande 

åtgärdsvalsstudien syftar till en mer öppen diskussion än den tidigare förstudien och 

därmed ger en möjlighet att lyfta blicken. Däremot saknas en del av den detaljeringsgrad 

som fanns i förstudien. Det leder till ett rent organisatoriskt glapp i beställningsskedet 

gentemot Investering, men också ett praktiskt glapp när studerade åtgärder i 

åtgärdsvalsstudien ska lyftas in i den ekonomiska planeringen, beroende på hur pass utredd 

och specificerad åtgärden är. Resultatet från åtgärdsvalsstudien anses långt ifrån alltid 

utgöra ett tillräckligt underlag, utan kan kräva olika former av kompletteringar. En 

respondent definierar detta som ”ett glapp mellan en diffus idé om en åtgärd och en 

beställningsbar åtgärd”. 

En markförhandlare menar också att Investering under planläggningsprocessen inte längre 

undersöker åtgärdens funktion i samma utsträckning som i den tidigare förstudien, då man 

mer detaljerat utredde frågor som ”vad ska göras, hur ska det göras, om det alls ska 

göras”. Idag tas, enligt respondenten, den beställning av planläggnings som läggs mer för 

given. 
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5.1.4. Problem i den interna beställningen av åtgärder 

Respondenter har redogjort för flera exempel på åtgärder i närtid som inte kunnat beställas 

av Planering, för att Investering önskat mer omfattande underlag och/eller 

kostnadsberäkningar. Det kan röra sig om anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ, en 

teknisk systemspecifikation som är unik för den tänkta anläggningen i fråga och som ofta 

kräver indata från själva planeringsprocessen, exempelvis vad gäller närmare lokalisering), 

en mer utförligt specificerad beställning, en mer genomarbetad kostnadskalkyl, eller krav på 

att specifika åtgärdsvalsstudier utförs även för mycket enkla åtgärder där alternativa 

lösningar anses saknas.  

Flera projektledare och utredare har uttryckt att den interna projektuppstarten kan 

fördröjas då anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) ska utarbetas av Underhåll, stämmas 

av med Investerings önskemål om detaljeringsgrad och Planerings inriktning, vilket kan 

vara ett omfattande arbete, samtidigt som det kan råda resursbrist hos Underhåll för att 

utarbeta AKJ:n, liksom hos Investering för att klargöra förutsättningar. Respondenter har 

gett exempel på situationer då AKJ krävs för att kunna beställa planläggning och 

projektering, samtidigt som verksamhetsområde Underhåll önskar indata från 

planläggningsprocessen för att kunna utarbeta AKJ:n.  

Huruvida Investering kräver en utredning av åtgärdsval (åtgärdsvalsstudie) varierar, men 

exempel har bland annat framkommit rörande cykelvägar utan alternativa sträckningar och 

upptagna i cykelplan (som i vissa regioner bedöms som åtgärdsval), där Planering fick 

upphandla åtgärdsvalsstudier för mer än ett dussin objekt, och som då helt naturligt kom att 

ges en mer fysisk inriktning. Åtgärdsbeställaren ansåg att åtgärdsvalet var gjort, och att 

Planering inte borde beställa mer än själva funktionen eftersom utformningsfrågor hör till 

den formella planläggningen. I de fall åtgärder har getts finansiering för genomförande i 

närtid, kan sådana fördjupade krav inför beställningen leda till att genomförandetider 

äventyras. För några berörda cykelvägar innebar utarbetandet av åtgärdsvalsstudier att 

objekten försenades med över ett år.  

En plansamordnare ger exempel på objekt som bara har ett rimligt åtgärdsval, exempelvis 

en trafikplats med stor markutbredning där berörd kommun med egen finansiering vill 

minska trafikplatsens yta för att möjliggöra exploatering. Åtgärden är specificerad, och 

frågeställningar i kommande planläggning rör snarare tekniska aspekter, utformning och 

eventuellt framtida trafikflöden att ta hänsyn till i dimensioneringen. En åtgärdsvalsstudie 

krävs dock för att kunna beställa åtgärden internt, vilket troligen medför att vissa 

utformningsfrågor utreds innan den formella planläggningen inleds.    

En åtgärdsplanerare ifrågasätter också omfattningen av interna beställningsförfaranden, 

och jämför med tidigare kommunerfarenheter där en tjänsteman kunde driva mycket av 

arbetet genom att själv utarbeta underlag fram till genomförandebeslut och sedan föra 

kunskapen vidare genom att projektleda upphandling och genomförande. Inom Trafikverket 

anses istället mycket av den upparbetade kunskapen släppas i och med att den fortsatta 

hanteringen av åtgärden växlas över till ett annat verksamhetsområde. 

En åtgärdsplanerare uttrycker att Investering i den regionen nu börjat ta emot beställning 

först av planläggning, sedan av genomförande, för att i högre grad kunna säkerställa 

kostnaderna. Flera respondenter pekar också på att en mer iterativ beställningsfas är på 

gång, där det i högre utsträckning ska säkerställas att projektledaren ges tid och resurser att 
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säkra åtgärdsbeskrivningen i dialog med Planering, vilket på sikt kan leda till mer 

genomarbetade beställningar. Enligt respondenterna tycks dock frågan ännu inte fått någon 

generell, tillfredsställande lösning. 

5.1.5. Olika syn på interna beställningen och krav på dess detaljering 

En projektledare som också är samordnare av inkommande beställningar från Planering, 

upplever att beställningsförfarandet på avdelningen i fråga blivit bättre under det senaste 

året. Projektledaren bollar vanligen med ett par kollegor vid osäkerheter, vilket förbättrar 

kvaliteten i dialogen med Planering. Från Planerings sida har det uttryckts ett önskemål att 

Investerings samordnare ska bli mer samsynta kring vad som krävs av en 

åtgärdsbeskrivning. Det kan skilja avsevärt beroende på vilken enhet som tar emot 

beställningen. Tidigare gjordes ingen motsvarande övergripande avstämning, utan det var 

upp till projektledaren som tilldelades åtgärden att ta kontakt med Planering, vilket inte 

alltid gjordes, och då uppstod lätt missförstånd kring åtgärden och dess ändamål.  

En åtgärdsbeställare menar att beställningsförfarandet mellan Planering och Investering i 

grunden är bra och bidrar till ökad överblick över Trafikverkets investeringsverksamhet, 

men att det inte kan vara till nytta för någon utanför Trafikverket att beställningen mellan 

Planering och Investering blir perfekt definierad. Det är, enligt respondenten, bättre att få 

beställningen gjord, binda upp finansiering och lämna över ansvaret, och sedan justera 

successivt. Planeringsförutsättningarna klaras ut fortare om en projektledare tar över 

projektet än om pengarna ligger kvar hos Planering. Det är en administrativ börda att enas 

om varje detalj. Det viktiga är att Investering vet vad de ska göra, och att inte dyrare 

lösningar än avsett utarbetas. Interna verksamhetsmål siktar på att en viss volym ska vara 

beställd omkring två år framåt för mindre åtgärder, och enligt särskild tidplan för större 

åtgärder. Det kan finnas ett värde i att få ut så mycket verksamhet som möjligt till utförarna, 

men sen blir saker, enligt respondenten, som de blir, och av en anledning. Det ligger i 

planläggningens natur att det handlar om en utrednings- och projekteringsfas som ska 

tydliggöra projektspecifika omständigheter, och att detta är svårt att göra på förhand. 

En åtgärdsbeställare anser att om mål om att hålla nere antalet avvikelser och ändringar 

leder till att Investering inte tar emot beställningar så innebär det ju att någon annan istället 

får hantera frågorna. Det blir inte bättre transparens eller färre avvikelser ur ett 

helhetsperspektiv. Ju noggrannare, desto längre tid tar det. Men, avslutar respondenten, 

beställningens detaljeringsgrad är en avvägningsfråga, för det ska ju också bli bra.  

Flera respondenter betonar också hur personberoende beställningsförfarandet är, samtidigt 

som det krävs många kommunikationssteg, till exempel för Planering att få hjälp med 

investeringsrelaterad kunskap i tidiga skeden, vilket kan uppfattas som omständligt och har 

kommit att likna ett externt beställningsförfarande. Ibland kräver Investering omfattande 

underlag för att ta emot en beställning, medan andra är mer villiga att fylla i luckor i 

underlaget på egen hand, vilket gör det svårt att bedöma vad som kommer krävas i det 

enskilda fallet. Det tycks finnas oklara förväntningar på varandras roller och vad respektive 

profession har kompetens och mandat att bidra med.  

Ett annat problem som lyfts av bland annat utredare och åtgärdsplanerare är att mindre 

åtgärder generellt är svårare att beställa, ibland för att Investering inte har någon 

projektledare på plats som kan ta emot dem. En plansamordnare uttrycker det som att stora 
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projekt som har politisk uppbackning ofta startas upp förhållandevis smärtfritt, medan 

mindre åtgärder kan bli liggande lång tid innan planläggning och genomförande inleds.  

I dialogen kring planläggningens funktion lyfts alltså återkommande flera teman som rör 

Trafikverkets organisation fram, och att den i sig påverkar processens effektivitet i högre 

grad än förändringarna i lagstiftningen. Det gäller dels de formella kontaktytorna mellan 

Planering och Investering, dels hur styrningen av ekonomi, projekt och upphandling 

inverkar på samverkansformer såväl som på möjligheterna att beställa åtgärder.  

5.1.6. Effektiviseringsarbete, stärkta stuprör och fokus på ekonomistyrning 

En annan omständighet som lyfts fram som bidragande till ”glappet” mellan förberedande 

studier och planläggning är de senaste årens effektiviseringsarbete inom Trafikverket, som 

enligt respondenter inneburit att respektive resultatenhet kommit att tydligare definiera 

gränserna för sin egen verksamhet. Ofta råder, enligt en utredare, resursbrist hos 

Investering och Underhåll, vilket försvårar för Planering att få fram uppgifter som krävs för 

att beställa åtgärder. Samtidigt upplever en annan utredare att resultatkrav inom respektive 

verksamhetsområde lett till ökade krav på tidig detaljering och kostnadsuppskattning för 

åtgärder.  

En samhällsplanerare uttrycker att vissa frågor, som tidigare haft en oklar hemvist i 

organisationsstrukturen, ”blivit över” när verksamhetsområden definierat sin egen 

verksamhet. Det uppstår återkommande situationer som kan liknas vid ett moment 22, då 

Investering inte tar emot en beställning och Planering inte har egen kompetens för att fylla i 

kunskapsluckorna. Tidigare fanns i större utsträckning informella kontaktmöjligheter 

mellan projektledare på Investering och medarbetare på Planering, något som underlättade 

dialog, särskilt i tidiga skeden, men som också innebar en större grad av informella 

avstämningar och beslut. Renodlad beställarroll, centralisering och tydligare gränser mellan 

verksamhetsområden, i kombination med den nya lagstiftningens sammanhållna process, 

beskrivs som bidragande orsaker till att ett ”glapp” har uppstått. För att beställa behöver 

Planering veta saker som inte är utredda. I flera regioner har därför behovet av att anställa 

egen kompetens för att bedriva förprojektering och överslagsberäkningar diskuterats.  

En åtgärdsbeställare exemplifierar med att det vore värdefullt att kunna få bättre stöd i 

beställningsarbetet till exempel rörande lokalisering i sådana fall då åtgärden inte anses 

kräva en särskild lokaliseringsutredning, till exempel i form av en inledande utredning som 

efter beställningen sedan kan ingå som underlag i planläggningsprocessen.  

Den interna samordningen mellan verksamhetsområden kan också ta betydande tid i 

anspråk. En projektledare exemplifierar med en upphandling av en järnvägsutbyggnad där 

det interna samordningsarbetet – efter initial beställning - tog åtta månader. Under tiden 

tillkom, vid flera tillfällen, nya aspekter att beakta, vilket fortsatte in i anbudsperioden. 

Projektledaren anser att den interna samordningen blivit mer komplicerat sedan förstudien 

försvunnit. Frågor behöver fortfarande samordnas, och det kan ta längre tid när det görs i 

andra former. 

Flera respondenter uttrycker att planläggningen tidigare innefattade större inslag av direkt 

dialog och diskussion över verksamhetsgränser. Planering upplevde överlag att de hade ett 

större mandat att vara insatta i ”sina” projekt och involverade under resans gång, bland 

annat för att successivt kunna ge vägledning och justera projektet utifrån ny kunskap som 
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framkommer. En uppfattning som framförs är att till exempel Planerings kommunkontakter 

i högre utsträckning kunde delta i projektmöten och återknyta till åtgärdens förhistoria. 

Dagens tilltro till att så detaljerat kunna specificera planeringsuppgiften på förhand upplevs 

som problematisk av respondenter inom Planering.  

Senare års organisering av Planering och Investering har inneburit ökat avstånd mellan 

planeringsaktiviteten på Planering och genomförandeplaneringen på Investering, genom att 

ett ökat fokus kommit att läggas på tids- och kostnadsuppföljning. Den formella 

kontaktvägen mellan projektledare på Investering och planerare för tidiga skeden har blivit 

längre. Likaså har planeringsuppgiften blivit mer uppdelad och specialiserad inom 

Planering, där flera professioner i olika skeden ansvarar för en åtgärd fram till beställning av 

planläggning. En samhällsplanerare betonar att hen har förståelse för att det finns ett behov 

av ekonomikontroll, men ser som konsekvens att kunskap och kompetens i 

planeringsuppgiften skjutits åt sidan, så att den verkliga kompetensen i planerings- och 

projekteringsfrågor, såväl på Planering som på Investering, skjuts längre och längre ut åt var 

sitt håll, och därmed dragits isär. 

En intervjuad samhällsplanerare påpekar att det överlag finns en tilltro i Trafikverkets 

organisering till att det går att styra samhällsplaneringsprojekt på detta sätt, och en svag 

förståelse för den stora komplexitet som frågorna rymmer. Även den bästa 

åtgärdsbeskrivningen kan snabbt bli inaktuell på grund av en föränderlig omvärld, inte 

minst i storstadsområden. Projektet har, på så sätt, aldrig tillgång till fullständig 

information, och även om man teoretiskt sett hade haft det, så sker saker längs vägen. Det är 

just det som, enligt respondenten, är planering – att hantera osäkerheter och se möjligheter 

utifrån en förväntan och riktningsangivelse om vad som ska göras, liksom att se lösningar i 

olika tidsperspektiv. Projekt- och upphandlingsstyrningen kan, utifrån renodlad 

beställarroll, ses som fokuserad på innovation och effektivitet i byggskedet, utan att ta någon 

större hänsyn till det föregående planläggningsskedet. Planläggning har, enligt 

respondenter, kommit att hanteras som det första skedet i byggandet.  

En plansamordnare uttrycker att ekonomistyrningen innebär en målsättning att boka upp 

medel för en längre tid framåt i tiden, genom verksamhetsplaneringen, vilket försvårar ett 

mer iterativt utredningsarbete. En utredare uttrycker det som att ”den stödjande 

verksamheten har blivit den styrande verksamheten”. En av respondenterna sammanfattar 

problembilden: ”Hur säkerställer vi att vi jobbar från ax till limpa som en röd tråd genom 

hela Trafikverket, och jobbar med samma mål?” Som respondenten uppfattar det 

optimerar respektive verksamhetsområde sin egen avgränsade verksamhet, med risken att 

helhetssynen faller bort. Besparingskraven har enligt en plansamordnare inneburit att 

definieringen av ansvar tydliggjorts, med följden att respektive profession i mindre 

utsträckning hjälper till med uppgifter som inte ingår i det ansvarsområde som mäts och 

följs upp, det vill säga den egna kärnverksamheten. Gråzonerna mellan verksamheter anses 

växa, och respektive verksamhet bli tydligare i sina kravspecifikationer, till exempel rörande 

indata till planläggningsprocessen, för att uppnå bättre måluppfyllelse inom den egna 

verksamheten såsom rörande korrekta uppskattningar av tid, kostnad och innehåll (TKI) i 

projekten. Problematiken kopplas också till att Trafikverket kommit att präglas av starkare 

centralisering och stuprör som går upp till nationell nivå, jämfört med de tidigare 

organisationernas starkare regionala betoning. Tidigare kunde dock verksamhetens 

styrsystem, å andra sidan, variera betydligt mellan respektive region, vilket också fick 

oönskade resultat. 
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Flera respondenter uttrycker också att det pågår ett intensivt arbete med att stärka 

planberedskapen för att åstadkomma en bättre framförhållning i den ekonomiska 

planeringen. Det är idag ett problem att planer inte är fastställda vid den tidpunkt 

investeringsmedel avsatts för produktion. Ur det perspektivet anses det också vara 

väsentligt att den sammanlagda tiden för planläggning kortas. En chef uttrycker att en 

inriktning är att korta processen så mycket som möjligt, utifrån effektivitetsskäl men också 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv. För större projekt har ett arbete med en så kallad 

”masterplan” initierats, där det för alla större åtgärder anges vilken månad de ska gå in i 

nästa fas. Ambitionen är att kunna korta ledtiderna. Tar det tre år idag så strävar man efter 

att det ska kunna gå på 2,8 år, sedan 2,7. Tanken är att få en gemensam bas att mäta 

gentemot, för att kunna ”skruva” och se vad som kan förbättras och göras mer effektivt.  

En samhällsplanerare sammanfattar sin syn på problem i dagens tillämpning med två 

parallella konflikter: dels Trafikverkets inriktning som aktör på anläggningsmarknaden i sin 

definierade renodlade beställarroll som skaver mot allt vad planering innebär, dels en 

dragkamp mellan att strukturera, följa upp, säkerställa ansvar och tydlighet å ena sidan, och 

möjligheten till nära samverkan å den andra. 

5.1.7. En mer aktiv roll för Planering under planläggningen 

En frågeställning rör Planerings styrning som beställare av åtgärden under planläggningens 

gång. Flera respondenter på Planering uttrycker att det vore värdefullt att kunna följa 

planläggning mer aktivt. En plansamordnare uttrycker att även projektledare på Investering 

ser fördelar med ett större engagemang från Planerings sida. Inom Planering finns det olika 

åsikter om vem som bör representera Planering i projekten. Vid förändringar sker idag 

normalt avstämning med berörd åtgärdsbeställare. En respondent uttrycker att det vid flera 

tillfällen uppstått problem då färdig plan inte överensstämmer med Planerings intentioner, 

som följd av att den initiala beställningen missförståtts och successiva avstämningar 

därefter inte gjorts under projekttiden. En åtgärdsbeställare uttrycker att det även förts 

dialog med chefer om hur mycket det är tillåtet att vara engagerad.  

Flera respondenter, från såväl Planering som Investering, menar att dagens projektstyrning 

innebär att projektledare i första hand kan uppfatta sin chef på Investering som beställare 

att avrapportera till, snarare än åtgärdsbeställaren på Planering. Rapportering och 

avstämning med Planering är tänkt att huvudsakligen föras via controllers i gränssnittet mot 

Planering. Samtidigt kan viljan att följa projektet vara person- och resursberoende, och en 

ökad medverkan kan också innebära en risk för projektets tid och kostnader, om det innebär 

att fler frågor då blir föremål för omprövning under processens gång.  

5.1.8. Planeringsförutsättningar kan tillkomma i planläggningen 

Under planläggningsprocessen framkommer ofta successivt nya förutsättningar att hantera. 

Vissa projekt kan också utvecklas över lång tid då en rad omvärldsfaktorer kan förändras 

och påverka inriktning och innehåll. Men det är också viktigt att så långt som möjligt 

klargöra de kända förutsättningarna i inledande skeden. En projektledare betonar vikten av 

att scanna av intressen tidigt, innan den formella planläggningen påbörjas. En förberedande 

studie (eller förstudie) ger inte nödvändigtvis hela bilden, särskilt om den har åldrats. Den 

ska inte heller beskriva lösningar, utan begränsas till övergripande funktion. Intressen bör 

därför involveras tidigt, så att förutsättningar kan ringas in. Respondenten uttrycker att det 

kostar mer att ändra inriktningen när konsultorganisationen kommit på plats och behöver ” 
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gasa och bromsa” när nya uppgifter framkommer. Därtill kan ändrade förutsättningar kräva 

omtag i ekonomihanteringen, vilket kan komplicera ytterligare och medföra ledtid. 

Exempel: Omtag i planläggningen för ökad ändamålsenlighet 

Byggnationen av mötesspår i Dingersjö längs Ostkustbanan söder om Sundsvall utgör ett 

exempel på hur ett omtag kan innebära betydande förbättringar av ändamålsenlighet och 

samhällsnytta. När planläggning inleddes konstaterades att brobyten skulle krävas, vilket 

skulle innebära betydande trafikpåverkan om mötesstationen skulle byggas med tänkt 

funktion och lokalisering. Parallellt framkom att kapacitetsbehov på sikt skulle kräva att 

sträckningen Gävle-Sundsvall byggdes ut till dubbelspår. Projektet konstaterade att en 

mötesstation i tänkt läge inte skulle kunna införlivas i en framtida dubbelspårssträckning. 

Projektet avbröts, inväntade utökad finansiering och kom sedan att göra ett omtag som dels 

inkluderade nyanläggande av broar utan trafikstörande inverkan, dels gavs en lokalisering 

och dimensionering som möjliggjorde nyttjande i ett framtida dubbelspår. Projektet kom på 

så sätt att försenas omkring fem år, men erbjuda en stärkt långsiktig samhällsnytta.  

Exempel: Andra planeringsfrågor behövde lösas innan vägplanen godkändes 

Planläggningen av Rotebroledens breddning i norra Stockholm innebar omfattande 

samordning kring nya frågeställningar som dök upp i planläggningsprocessen och som inte 

hade identifierats tidigare. Dels rörde det ett nytt kommunalt verksamhetsområde som kom 

att innebära att trafikföringen i en befintlig trafikplats förutsatte anläggandet av en ny, samt 

omfattande omdragning av det kommunala vägnätet. Dels behövde tre kommuner 

samordna sin översiktsplanering för att, på länsstyrelsens begäran, säkerställa funktionen i 

en grön spridningskorridor. Projektet drog lärdomen att dialogen med framförallt 

kommunen borde ha inletts tidigare, så att förutsättningarna för verksamhetsområdet 

kunde ha klarats ut innan projektuppstart och upphandling, och kommunens fysiska 

planering hade kunnat ligga mer i fas med Trafikverkets planläggning. Genom hanteringen 

av den gröna spridningskorridoren kom vägplaneprocessen att i praktiken utgöra ett 

samverkansforum för bredare samhällsplaneringsfrågor, vilket visar på planeringens många 

gånger oförutsägbara komplexitet.  

5.1.9. Skissfas, funktionsutredningar och linjestudier för att klargöra 

förutsättningar 

I flera studerade projekt (bilaga I) har konsultens arbete inletts med en skissfas, ibland till 

rörligt pris innan projekteringsuppdraget övergår i fast ersättning. I andra projekt har 

planläggningen föregåtts av exempelvis funktionsutredningar eller linjestudier, där den 

förra av nödvändighet kan kräva att lokaliseringsfrågor och vissa övergripande 

utformningslösningar studeras för att kunna hantera åtgärden ur ett systemperspektiv, och 

den senare innebär en mer direkt utredning av alternativa sträckningar i ett tidigt skede, 

normalt som ett underlag till den formella planläggningsprocessen. Andra benämningar 

som förekommit i projekten har varit idéstudie eller skissfas. Innehåll och detaljeringsgrad i 

dessa tycks variera, men de har gemensamt att pröva vissa övergripande lokaliserings- och 

utformningsprinciper i ett tidigt skede. En projektledare uttryckte att det första som normalt 

görs är att ”få in linjen” utifrån kriterier som hastighet, byggbarhet, anslutningspunkter, 

kostnad med mera för att på ett tidigt stadium få överblick över vad som är möjligt att göra. 

Sådana skissfaser tycks därmed innefatta lokaliserings- och utformningsbedömningar som 

får påverkan på den efterföljande formella processen. Skissfasen kan också tydliggöra till 

exempel samband och beroenden med andra åtgärder som är planerade. I ett studerat 

projekt (Förlängd mötesstation Dingersjö) integrerades en planerad vägåtgärd i 
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järnvägsåtgärden när det i skissfasen identifierades att järnvägen skulle inverka på det 

befintliga vägområdet. Också behov av brobyten identifierades, vilket resulterade i ett omtag 

för projektet med en betydligt större omfattning, innan formell planläggning inleddes. 

Det är viktigt att skilja på vad som är en effektiv formell hantering av planläggning och vad 

som är en effektiv total process inom det definierade projektet. En konsult menar att 

planläggningsprocessen inte styr arbetet på annat sätt än att underlag behöver tas fram för 

samråd i vissa skeden, och då behöver projekteringen ha nått tillräckligt långt. Inte för långt, 

men tillräckligt för att visa rätt saker. Samråd ses då som ett moment i arbetet som helhet, 

som kan föregås av t.ex. en skissfas: 

Sen har ju vi vår projektprocess som ofta börjar med att skissa och titta grovt, storskaligt, och 

så samråder man och förankrar med Trafikverket, stämmer av med alla teknikområden, och 

sen går vi vidare… (Konsult) 

Konsulten uttrycker att den formella är tidskrävande. Samtidigt kan risken för överklagande 

ha en styrande inverkan på planläggningen. Det kan vara bra att ha hotet om överklagande 

över sig för att säkerställa väl genomarbetade lösningar. Det får projektet att tänka till 

utifrån enskilda människors perspektiv liksom ett större samhällsperspektiv.  

Exempel: Fördjupad teknisk utredning för att tidigt enas om lösning 

I upphandlingen av trafikplats Roslags Näsby ingick en inledande fördjupad teknisk 

utredning som syftade till att i tidigt skede, innan den formella planläggningen inleddes, 

klargöra frågor om fysisk tillgänglighet i gång- och cykelnätet samt trafikföring och kapacitet 

för vägtrafiken. Arbetet bedrevs under omkring tre månader i nära samverkan mellan 

Trafikverket, konsulten och kommunen. De större frågorna om funktion och utformning och 

trafiklösning var därmed klargjorda och utagerade när den formella planläggningens tidiga 

samrådsunderlag utarbetades. Under samrådsskedet kom sedan bland annat gång- och 

cykellösningarna – som medger planskildhet men innebär omvägar jämfört med tidigare – 

att kritiseras bland annat för att inte vara i överensstämmelse med kommunala strategier, 

men utan att föranleda några förändringar av planförslaget.  

Exempel: Skissfas för att avgränsa fastpris 

I vägplanerna för väg 3061 Undenäs-Länsgränsen och väg 26 Otterbäcken tillämpades ett 

tidigt skisskede för att klargöra övergripande utformningsfrågor. Skisskedet genomfördes 

till rörligt pris, och bestämde förutsättningarna för det efterföljande projekterings- och 

planläggningsarbetet till fast pris. Projekten visar på svårigheten att specificera 

fastprisuppdrag utifrån de mer övergripande, förberedande studier som föregår 

planläggningen. Fast pris ledde i projekten till ett ökat inslag av förhandlingar, dels för att 

initialt klargöra ramarna för fastpriset, dels för att successivt tolka vilka förändrade 

förutsättningar som borde anses ingå i avtalat fastpris respektive borde utgöra tillägg. 

Vidare visar projektet på den gråzon som uppstår mellan den projektering som görs utanför, 

respektive inom, ramen för den formella planläggningsprocessen, i och med att tidigt 

samråd då kan komma att hållas först när alternativ utretts och i vissa fall avfärdats.  

5.1.10. (Med)finansiering kan komplicera beställning och genomförande 

Flera respondenter, såväl åtgärdsbeställare som projektledare, har beskrivit att krav på att 

medfinansieringsavtal ska vara undertecknade vid beställning av planläggning komplicerat 

såväl beställning som genomförandet av planläggningen. Avtalen är vid 
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beställningstidpunkten ofta svåra att kostnadssäkra, och leder därför regelbundet till 

tidskrävande konflikter med kommuner i senare skede, i och med att kostnadsförändringar 

normalt tar lång tid att förankra inte minst om de behöver godkännas politiskt. Det medför 

också betydande administration. En åtgärdsbeställare upplever att mer fysiskt inriktade 

åtgärdsvalsstudier underlättat kommundialogen genom att de möjliggjort en ökad säkerhet i 

kostnadsbilden, samtidigt som det inneburit att delar av den formella planläggningen 

föregåtts. Projektledare i en annan region ser fördelar med att i fortsatt arbete teckna 

separata medfinansieringsavtal för planläggning respektive byggnation som ett sätt att 

minska risken att behöva omförhandla avtalen. 

Respondenter lyfter också fram att pottåtgärder, som förnyas varje ekonomisk planperiod 

och därför är svåra att upprätta planberedskap för, kan drabbas särskilt hårt av svårigheter 

att beställa internt. Flera respondenter lyfter också att effektivitetsförluster kan uppstå till 

följd av svårigheter att hantera olika finansieringsformer i ett och samma projekt. 

Geografiskt anknutna åtgärder som skulle kunna genomföras sammanhållet hanteras ibland 

separat på grund av att de rör olika anslagsposter i den ekonomiska planeringen eller 

innefattar kommunal medfinansiering.  

Flera samhällsplanerare och åtgärdsbeställare ser också ett problem i att angelägna mindre 

åtgärder ibland tar längre tid att genomföra då de, ur ett genomförandeperspektiv, med 

fördel kan paketeras och genomföras samordnat. En samhällsekonomisk och trafikal nytta 

av snabbt genomförande hamnar då i konflikt med ett genomförandeekonomiskt perspektiv.  
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5.2. Summering 

• Dagens förberedande åtgärdsvalsstudier innebär en mer övergripande 

kunskapsnivå och en minskad specificering av åtgärder jämfört med den 

tidigare förstudien, vilket resulterat i ett kunskapsglapp som försvårar 

beställning av fortsatt planläggning. Förstudien svarade mer tydligt mot både den 

ekonomiska och fysiska planeringen, något som nu behöver lösas på annat sätt. Vissa 

åtgärder anses också behöva utredas mer i detalj för att fånga in ett större 

systemperspektiv, särskilt järnvägsinvesteringar där planläggning och projektering 

normalt behöver ske i samspel med komplexa tekniska konfigurationer och 

trafikeringsförutsättningar. 

• Organisationsförändringar och effektiviseringsarbete inom Trafikverket har 

inneburit stärkta gränser och ”stuprör” mellan verksamhetsområden. Krav 

på specificerad ”indata” i processer har stärkts utifrån den egna verksamhetens 

perspektiv och mål. De formella kontaktvägarna har blivit längre och utrymmet för direkt 

dialog har minskat. Flera respondenter upplever också problem med att få hjälp av 

sakkompetens som hör till andra verksamhetsområden för att göra önskade 

förtydliganden i beställningar, vilket föranlett diskussioner om att anställa sådan 

kompetens i det egna verksamhetsområdet.  

• Erfarenheter visar att åtgärder kan vara svåra att beställa för att åtgärden i 

fråga utretts och specificerats såväl i för hög som för liten omfattning. 

Respondenter uttrycker att omfattningen av specificeringskrav också är personberoende. 

• Den minskade specificeringsgraden i åtgärdsvalsstudier tycks leda till behov 

av mindre formaliserade kompletterande skissfaser och kalkyler, såväl i den 

interna beställningen som för att klargöra konsultens uppdrag. Linjestudier 

kan krävas för att utreda en järnvägsåtgärds lokalisering i relation till dess funktion till 

systemet i stort. Idéstudier och skissfaser är benämningar på tidiga utredningar – innan 

det formella samrådet inleds – som ibland tillämpas för att klargöra omfattningen av 

konsultens uppdrag, inte minst vid tillämpning av efterföljande planläggning till fast pris.  

• Finansieringsformer kan komplicera beställningsförfarandet. Avtal om 

medfinansiering är svåra att kostnadssäkra med grund i en förberedande studie. 

Effektiviseringsvinster av ett samordnat genomförande kan inte alltid tas tillvara p.g.a. 

svårigheter att förena olika finansieringsslag. Svårigheter i beställningen kan också ge 

större komplikationer för vissa finansieringsslag, exempelvis pottåtgärder med 

finansiering som behöver arbetas upp inom en bestämd planperiod.  

• Respondenter på såväl Planering som Investering uttrycker önskemål om ett 

mer direkt och löpande samarbete under planläggningens gång. Det skulle 

bidra till en stärkt koppling mellan å ena sidan åtgärdens förhistoria och ändamål, å 

andra sidan dess mer konkreta lokalisering, utformning och eventuella förändringar som 

sker längs vägen. Vidare skulle det säkerställa att den slutliga lösningen överensstämmer 

med den ursprungliga intentionen. 
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6. Miljöbedömning i planläggningsprocessen 

Med den nya lagstiftningen krävs inte längre en formell miljökonsekvensbedömning för de 

projekt som länsstyrelsen i enlighet med MKB-förordningen inte anser medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP).  

Kommittén skriver:  

Om ett väg- eller järnvägsprojekt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska det 

inte krävas en MKB. Som underlag för miljöprövningen av projektet ska i stället finnas 

uppgifter om projektets förutsebara påverkan på människors hälsa och miljö. (SOU 

2010:57, egen kursivering) 

Effekten av bestämmelsen är att det kommer att krävas betydligt mindre underlag för 

projekt som inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. (SOU 2010:57, 

författningskommentar, egen kursivering) 

Att en åtgärd inte kräver en formell miljökonsekvensbeskrivning innebär praktiska och 

processmässiga förenklingar. Dels krävs inte ett särskilt godkännande från länsstyrelsen, 

dels kan miljöbeskrivningen arbetas in som en integrerad del i planbeskrivningen och 

utarbetas parallellt med planen under hela processen.  

Den sammanhållna planläggningsprocessen innebär också att de tidigare två separata 

miljökonsekvensbeskrivningarna för utredningsskede (i de fall det finns flera 

lokaliseringsalternativ att utreda) samt plan ersätts av en sammanhållen MKB-process. Den 

särskilda MKB:n för lokaliseringsalternativ har därmed kommit att ersatts av en ”påbörjad 

MKB” med fokus på miljöbedömning av lokaliseringsalternativen, som samråds i 

plansamrådet kring lokalisering.  

I 7 kap. 11 § miljöbalken anges att regeringen får föreskriva att mark- och vattenområden av 

värde för hotade djur- eller växtarter eller som anses vara skyddsvärda av andra skäl får 

skyddas som (generella) biotopskyddsområden. I sådana områden får inte åtgärder vidtas 

som kan skada skyddsintresset utan dispens från länsstyrelsen. Genom 2013 års nya 

infrastrukturlagstiftning undantas åtgärder fastställda i väg- eller järnvägsplan från sådant 

förbud, vilket innebär att frågan om generellt biotopskydd istället ska behandlas inom 

ramen för plansamrådet med länsstyrelsen.  

Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska åtgärder som inte omfattas av tillstånds- eller 

anmälningsplikt enligt miljöbalken, men som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, 

anmälas till länsstyrelsen för samråd. För väg- och järnvägsprojekt kan det röra sig om 

exempelvis utfyllnad av mark, kulvertering och omgrävning av vattendrag, förändring av 

enskilda vägar, ledningsomläggning, uppförande av master och teknikhus. Länsstyrelsen får 

förelägga om att åtgärder ska vidtas för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön 

och, om sådana åtgärder inte anses vara tillräckliga, förbjuda verksamheten. 2013 års 

lagförändring innebär att åtgärder i fastställd väg- och järnvägsplan inte omfattas av 

anmälningsplikten för sådana åtgärder som redovisats i plan. Också den typen av 

anmälningar ska behandlas inom ramen för plansamrådet med länsstyrelsen, i de fall 

länsstyrelsen bedömer det vara nödvändigt. 
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Enligt Transportinfrastrukturkommittén prövades dessa frågor tidigare i ett sent skede av 

projekteringen, vilket medförde risk för att prövningen blev en ren formsak. För större 

projekt kunde det också röra sig om en stor mängd dispenser och anmälningar, som nu 

istället kan hanteras såväl sammanhållet som tidigare, i plansamrådet. 

6.1. Förslag till nytt sjätte kapitel miljöbalken 

I departementsskrivelsen Miljöbeskrivningar (Ds 2016:25) föreslås bland annat ett nytt 6 

kap. MB, ny miljöbedömningsförordning och följdändringar i sektorslagstiftning, däribland 

väglagen och lagen om byggande av järnväg. Syftet är dels att genomföra ändringar i EU:s 

MKB-direktiv, dels att effektivisera bestämmelserna om miljöbedömningar för såväl planer 

och program som för verksamheter och åtgärder. De föreslagna ändringarna motiveras av 

dels att det finns generella brister i hur miljöfrågor integreras i planer och program, dels att 

tillämpningen av MKB för verksamheter och åtgärder tenderar att ges ett innehåll som inte 

fullt ut knyter an till, och är nödvändigt för, den aktuella verksamheten och står i proportion 

till graden av miljöpåverkan.  

Skrivelsen innefattar bland annat förslag på en tidsfrist på 90 dagar för länsstyrelsens 

bedömning av betydande miljöpåverkan, förtydligade krav på innehåll i 

miljökonsekvensbeskrivningar, kompetenskrav för personer som utarbetar beskrivningar, 

samt att MKB ska kungöras med möjlighet för allmänheten att yttra sig under minst 30 

dagar. I förslag till miljöbedömningsförordning föreskrivs vidare att projekt alltid ska anses 

innebära betydande miljöpåverkan om de rör motorvägar och motortrafikleder samt andra 

vägar med minst fyra körfält och en sträckning av minst 10 kilometer, eller järnvägar 

avsedda för fjärrtrafik samt anläggande av nytt spår på en sträcka av minst fem kilometer på 

befintlig järnväg för fjärrtrafik.  

Rörande tillståndspliktig vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet (som i 

lagstiftningshänseende motsvarar miljöbedömning av byggande av väg och järnväg) föreslås 

i skrivelsen att ett förenklat underlag (jämför Trafikverkets benämning miljöbeskrivning i 

dagens planläggning av väg och järnväg) ska utarbetas när åtgärden inte bedöms medföra 

betydande miljöpåverkan. I skrivelsen uttrycks att resurser för miljöbedömning bör läggas 

där de gör störst miljönytta. Ur det perspektivet är det inte meningsfullt att utarbeta eller 

begära in underlag som inte fyller någon funktion. Utmaningen ligger i att finna en lämplig 

ordning och avgränsning av underlaget för de åtgärder som ska miljöbedömas men inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Det förenklade underlaget ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av 

de huvudsakliga miljöeffekter som åtgärden kan väntas medföra. Vidare ska underlaget 

innehålla samrådsredogörelse samt de synpunkter som lämnats rörande underlagets 

omfattning och detaljeringsgrad. Vidare uttrycks: 

Genom att benämna underlaget för ett förenklat underlag bedöms det bli än tydligare än 

enligt dagens bestämmelser att det i många fall kan röra sig om ett underlag av enklare 

beskaffenhet än den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram inom ramen för den 

praktiska miljöbedömningen. (Miljöbeskrivningar, Ds 2016:25, s 220) 

I väglagen och lagen om byggande av järnväg föreslås också ett förtydligande med 

innebörden att länsstyrelsen ska verka för att MKB:n får den omfattning och 

detaljeringsgrad (tidigare: inriktning) som behövs för prövning av planen. I de fall den 
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sökande begär det ska länsstyrelsen också redovisa sin bedömning i frågan. Denna 

bedömning är dock inte bindande. Vidare föreslås att det vid fastställelseprövning av planen 

ska göras en identifiering, beskrivning och samlad bedömning av miljöeffekterna i de fall 

planen innefattar en miljökonsekvensbeskrivning, utöver nu gällande bestämmelse att 

innehållet i beskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden ska beaktas.  

I skrivelsen uttrycks att 2001 års Århuskonvention, vilken i sin tur vilar på 1992 års 

Riodeklaration, anger att miljöfrågor hanteras bäst när alla berörda medborgare deltar på 

lämplig nivå, och varje individ har skälig tillgång till den miljöinformation som finns hos 

offentliga organ samt ges möjlighet att delta i beslutsprocessen och att rättsligt pröva 

miljöfrågor. Folkligt medvetande och deltagande ska uppmuntras.  

Vad gäller handlingars omfattning uttrycks i skrivelsen att miljöbedömning av åtgärder som 

ej antas medföra betydande miljöpåverkan generellt kommit att innebära för omfattande 

underlag, och att det finns utrymme för en mer effektiv miljöbedömning för sådana 

åtgärder. Inriktningen är densamma som – och innebär ett förtydligande av – 

Transportinfrastrukturkommitténs intention att åtgärder utan betydande miljöpåverkan ska 

kunna miljöbedömas utifrån ett betydligt mindre underlag.  

Trafikverket uttrycker sig huvudsakligen positivt till förslagen i sitt remissvar (TRV 

2016/64544). Kritik framförs dock mot förslaget på maximal handläggningstid för BMP-

beslut på 90 dagar då det är angeläget att få beslut så snart som möjligt, och 90 dagar inte 

bör utvecklas till normal handläggningstid. Likaså anses förslaget på förlängd 

granskningstid från tre veckor till 30 dagar gå emot intentionerna i 2013 års 

lagstiftningseffektiviseringar. Trafikverket föreslår att undantag från länsstyrelsens beslut 

om betydande miljöpåverkan bör kunna göras i samtliga fall då Trafikverket själva bedömt 

att projektet medför betydande miljöpåverkan, då det skulle kunna ge betydande tidsvinster 

i projekt. Det föreslagna kravet på att vägar och järnvägar av viss längd och omfattning alltid 

ska antas medföra BMP anses kunna leda till förenklade slutsatser, då sådana åtgärder i 

vissa fall kan ha mycket liten miljöpåverkan. I övrigt föreslår Trafikverket tydliggöranden av 

bland annat vissa begrepp som ”alternativ” och utifrån vilket kunskapsunderlag ett 

samrådsunderlag ska utarbetas. Vidare anser Trafikverket att fastställelseprövningen inte 

ska innefatta att identifiera och bedöma miljöeffekter, då det redan gjorts i MKB-processen. 

Istället bör en samlad bedömning av miljöeffekterna göras i detta sena skede i processen.  

De föreslagna förändringarna kan alltså förenkla processen framförallt genom att beslut om 

betydande miljöpåverkan inte längre blir obligatoriskt för vissa åtgärder. Förslaget 

innefattar också förtydligande skrivningar som kan underlätta dialog och lärande mellan 

länsstyrelse och Trafikverket, genom den justerade lydelsen att länsstyrelsen ska verka för 

att MKB:n får den omfattning och detaljeringsgrad som behövs för prövning av planen, 

liksom att länsstyrelsen vid önskemål mer löpande ska redovisa sin syn i frågan. Det 

framförs dock kritik mot att fastställda maxtider för handläggning tvärtemot intentionen 

kan leda till något längre ledtider för godkännande av MKB och beslut om betydande 

miljöpåverkan. 
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6.2. Miljöbeskrivningar i väg- och järnvägsplanering 

I rapporten Bättre planering av transportinfrastruktur? En studie med särskild hänsyn till 

miljökonsekvensbeskrivningarnas funktion (Hedlund et al. 2010), som genomfördes inom 

ramen för den tidigare lagstiftningen, undersöktes förutsättningar att bättre integrera 

miljöbedömning i planeringsprocessen för infrastruktur. Författarna uttrycker att 

lagstiftarna förväntar sig att miljöbeskrivning bland annat ska bidra till miljöanpassning, 

transparens och bättre beslutsunderlag. Miljöbedömning kan bidra till att avgörande frågor 

blir belysta tidigt och i dialog med omvärlden. Samtidigt uttrycks att denna potential inte tas 

tillvara, och att regelverkets utformning bidrar till splittrade processer med stora behov av 

samordning. Bilden av miljöbedömningens syfte varierar också mellan planläggningens 

olika aktörer.  

Författarna menar att ökad integrering och stärkt samordning utgör två centrala 

utmaningar i Trafikverkets tillämpning av miljöbedömning. Integrering och samordning kan 

ge bättre projektering, färre omtag, kortare ledtider och mer förutsägbara besluts- och 

tillståndsprocesser. Institutionella förhållanden påverkar också planeringens effektivitet, till 

exempel det faktum att lagsystemet är splittrat. Ett kännetecken för infrastrukturplanering 

är åtgärdernas långsträckta utbredning i landskapet, och att infrastrukturens funktion beror 

på hur transportnätverket i stort fungerar. Kopplingen till ekonomisk planering är också 

central, då finansieringsbeslut kan riskera att uppfattas som styrande i den fysiska 

planeringen, samtidigt som finansiering kan bidra med legitimitet och genomförandekraft i 

projektet.  

Länsstyrelsens handläggning och vägledning har varit ett återkommande problemområde i 

MKB-processen. Länsstyrelsen ska verka för att MKB:n får den inriktning och omfattning 

som krävs för tillståndsprövningen. Denna vägledningsroll tydliggjordes i miljöbalken 2005 

som en konsekvens av att många verksamhetsutövare framfört kritik över sena 

kompletteringskrav som fördröjt prövningen, samtidigt som myndigheter uttryckte att MKB 

ofta var bristfälliga som beslutsunderlag. Regeringen uttryckte (prop. 2004/05:129) att 

länsstyrelsen har en aktiv roll i samrådet för att säkerställa ett bra beslutsunderlag. 

Länsstyrelsen bör, muntligt eller skriftligt, ge vägledning kring såväl själva dokumentet 

MKB som samrådsförfarandet. Det saknas dock regler eller anvisningar för hur 

vägledningen i övrigt ska gå till. I studien relateras också till tidigare forskning som visat att 

det finns betydande skillnader i bedömningar, kravställande och handläggningstider såväl 

mellan länsstyrelser som mellan enskilda tjänstemän, där oerfarna handläggare tenderar att 

kräva in mer omfattande information, liksom att bristande vägledning under processens 

gång leder till sena kompletteringskrav, att det föreligger behov av samverkan utöver 

formella samrådstidpunkter, och att även länsstyrelsens tjänstemän är i behov av 

vägledning. Samtidigt lyfte rapporten fram en potential att utveckla en större samsyn mellan 

länsstyrelsen och verksamhetsutövaren i syfte att minska vägledningsbehovet i det enskilda 

fallet.  

Hedlund et al. (2010) lyfter också fram att ett mindre antal konsultföretag troligen utför 

merparten av alla MKB:er. Dessa kan ha delvis skiftande syn på MKB-processen, och egna 

kvalitetssäkringssystem. Ofta är företagen organiserade så att MKB för olika typer av projekt 

utförs av olika avdelningar inom konsultföretaget. Miljöspecialister kan utveckla sin 

kompetens såväl i företagsinterna MKB-nätverk som i externa bransch- och 

forskningsnätverk.  
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I rapporten ”Blev det som det var tänkt?” (VTI Meddelande 942, 2003) uttrycktes att 

miljöbedömning generellt brister också vad gäller beskrivningen av metoder för uppföljning. 

Uppföljning skulle kunna bidra med kontroll över genomförandet, lärande och fördjupad 

kunskap, liksom leda till ökad integrering av miljöinformation. I rapporten 

”Miljökonsekvensbeskrivning – Aktörernas roller och betydelse” (MKB-centrum 2008) 

uttrycktes vidare att praktiker anser att lagreglerna kring miljöbedömning är komplexa och 

svåra att förstå, att processen ritualiseras vilket ger fokus på dokumentet istället för att 

integrera miljöhänsyn i processen, och att funktionen som beslutsunderlag kan äventyras 

när MKB:er är illa avgränsade och blir alltför omfattande. Relationen mellan 

verksamhetsutövare och konsult betonas som viktig. Det krävs kompetens hos såväl 

utredande konsult som hos de beställare som bedömer rimligheten i förslag och slutsatser. 

Ett skede som, avsiktligt eller oavsiktligt, kan styra förutsättningarna för miljöbedömningen 

är upphandlingsförfarandet.  

Hedlund et al. (2012) ser miljöbedömning som en stödprocess i planeringen, och att en 

effektiv tillämpning är beroende av hur aktörer i planeringsprocessen ser på planering, dess 

syfte och metoder. Författarna menar att senare års forskning kring infrastrukturplanering i 

liten utsträckning kommenterat miljöbedömningsprocessen, och inte heller i någon större 

utsträckning behandlat planeringens syfte och metod. Snarare har fokus lagts på hur 

miljöbedömningens formaliakrav samspelar med planeringsprocedurens olika steg. En 

annan utgångspunkt hade kunnat vara att diskutera miljöbedömning som instrument för att 

införliva miljöhänsyn i planeringen, något som de menar är frånvarande i forskningen. Vad 

en ”effektiv” planering innebär beror på betraktarens förhållningssätt – en evig fråga som 

handlar om konkurrerande planeringsideal, snarare än om samordning och rationalisering 

av planeringsprocedurer. Utredningarnas förslag, och den bakomliggande diskussionen, 

tycks peka mot ett rationellt, teknokratiskt förhållningssätt till effektiv 

infrastrukturplanering. Kommunikation, dialog, rättssäkerhet och miljöhänsyn ses då som 

restriktioner för planeringen. Den internationella tillämpningen av MKB kan anses utgöra 

en rationalistisk syn, men processen kan också tillämpas som ett kommunikativt 

angreppssätt på planering. Miljöbedömningen har, ur ett kommunikativt perspektiv, 

potential att tillföra ett stegvist och iterativt arbetssätt i en sammanhållen 

planläggningsprocess. 

Att den sammanhållna planeringen ska föregås av en förberedande studie som inte är 

lagreglerad väcker enligt Hedlund et al. osäkerheter kring hur EU-direktivet om 

miljökonsekvensbeskrivning ska tillämpas, och avvägningen mellan statliga intressen ska 

hanteras, när åtgärdsvalet görs i en annan (ekonomisk) kontext än den lagreglerade fysiska 

planläggningsprocessen. Frågor lyfts också om hur transparens och demokratiskt inflytande 

ska ges utrymme i den förberedande studien och åtgärdsvalet. Författarna menar att den 

fysiska planeringen och miljöprövningen kan påverkas i ett sådant system med tidiga 

åtgärdsval. Vidare uttrycker författarna att mycket av planeringspraktiken tycks bero på 

Trafikverkets egna beslut, rutiner och traditioner, utöver lagstiftning och nationella 

regelverk. Det kan röra upphandlings- och entreprenadformer, projektorganisation, 

överlämning mellan planering och förvaltning, samverkan med andra aktörer, liksom 

attityder och traditioner.   

6.2.1. Handlingsplan för minskade konsekvenser istället för att styra utformning 

I en studie av MKB i arbetsplaner för stora vägprojekt under perioden 2008-2012 (”MKB för 

vägprojekt i Sverige – Svårigheter med att tolka och använda MKB”, Johansson & 
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Rosendahl 2015) dras slutsatsen att MKB för arbetsplaner i praktiken tenderar att utgöra en 

handlingsplan för att minska negativa effekter på miljön, istället för att vara ett 

beslutsunderlag för projektets alternativa utformning.  

Utifrån tidigare forskning konstaterar författarna att miljökonsekvensbeskrivningars 

objektivitet inte alltid bör tas för given. Dels då dokumentet ofta är ett resultat av komplexa 

kopplingar mellan fakta, värderingar och skattningar som ”stor”, ”måttlig” och ”liten”, dels 

då de större synpunkter som framförs vid samråd inte alltid avspeglas med samma tyngd i 

dokumentet. Författarna konstaterar också att relationen mellan beställare och konsult 

inverkar på MKB-utformningen. Verksamhetsutövare kan känna sig låsta av vad konsulten 

anser vara viktigt att ta med vilket kan leda till omfattande utredningar och handlingar, 

samtidigt som konsulter kan uppleva ett tryck att begränsa beskrivningen till vad 

verksamhetsutvecklaren önskar inkludera, då denna kan ha incitament att framställa 

verksamheten som så lite miljöpåverkande som möjligt. Budget eller andra restriktioner kan 

också innebära att utföraren drar egna slutsatser rörande värderingar av konsekvenser, 

vilket innebär att MKB:n stannar på effektnivån och inte uppfyller sin uppgift som 

beslutsunderlag. Tillämpning av fast pris kan också skapa problem i situationer då det 

uppstår behov av kompletterande utredningar.  

6.2.2. Bristande redovisning av kumulativa aspekter 

Lennart Folkesson har i en studie (”Kumulativa effekter och konsekvenser – Behandling i 

miljöbedömning och MKB för vägar”, 2010) visat att det finns ett stort behov av en 

utvecklad hantering av kumulativa effekter och konsekvenser i miljöbedömningar. 

Folkesson menar att kumulativa effekter i grunden handlar om hållbarhet och strävan att 

uppnå ett hållbart transportsystem. Skillnaden mellan att inkludera kumulativa aspekter 

eller inte uttrycks genom följande två frågor:   

• Är detta projekt acceptabelt? (MKB utan kumulativa aspekter) 

• Vilket är det bästa sättet att…? (MKB där kumulativa aspekter integrerats) 

De två frågorna illustrerar olika utgångspunkter i miljöbedömningen: att ”få igenom 

projektet” respektive att ”stödja en långsiktigt hållbar utveckling”. Folkesson menar att om 

de kumulativa frågorna ges en god behandling i tidiga, övergripande planeringsskeden kan 

efterföljande projektspecifika MKB sedan förenklas och göras mindre detaljerade.  

Också Johansson & Rosendahl (2015) menar, utifrån studier av MKB:er i arbetsplaner inom 

ramen för den tidigare lagstiftningen, att miljökonsekvensbeskrivningar sällan beskriver 

effekter som direkta, indirekta eller kumulativa, och de kumulativa effekter som beskrivs är 

aldrig preciserade. Kumulativa effekter rörande buller, luftkvalitet och vibrationer – för 

vilka det finns gränsvärden – har inte beskrivits, vilket författarna menar borde kunna 

föranleda förtydligade krav i lagstiftningen. Författarna uttrycker att det kan ligga i 

verksamhetsutövarens intresse att inte redovisa kumulativa bedömningar i situationer då 

fasta gränsvärden riskerar att överskridas.  

MKB-processen, som den tillämpats i planerna, tycks inte avse att påverka projektets 

grundläggande utformning. Den tycks snarare inriktas på att minimera eventuella negativa 

miljökonsekvenser som följer av projektet. MKB uppfattas därför vara mindre verkningsfull 

än vad den skulle kunna vara.  
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Folkesson (2010) uttrycker att upphandlingsskedet är avgörande för vilken ställning de 

kumulativa frågorna får i arbetet. Detta ställer i sin tur krav på adekvat kompetens hos 

beställaren, och att den som specificerar kraven har stöd i organisationen. Adekvata krav 

från beställaren anses, åtminstone på sikt, leda till höjd kompetens även hos MKB-

utföraren.  

6.2.3. Bristande hantering av avvikelser från plan 

Wern (2012) har i ett examensarbete undersökt varför avvikelser från arbetsplaner uppstår, 

hur dessa hanteras och vilka problem som kan uppstå i samband med det. Studien visar att 

avvikelser var vanligt förekommande åren innan studiens genomförande. En huvudsaklig 

anledning som angavs var att vägområdet behöver vara precist anpassat till 

väganordningarna och att det därför lätt uppstår avvikelser om utformningen förändras. 

Behov av avvikelser kan också uppstå som en följd av hur planläggningen genomförts liksom 

hur arbetsplanen hanterats i efterföljande bygghandling eller byggskede. 

I Werns studie uttrycks att fördelar med att upprätta tillägg eller kompletterande arbetsplan 

innefattar att markåtkomsten säkras långsiktigt, Trafikverket får bättre överblick över sina 

markanspråk och bättre kännedom om vägrättsgränserna. Respondenter i Werns studie 

uttrycker önskemål om tydligare rutiner och instruktioner för hur tillägg och 

kompletteringar ska upprättas, vilket också utarbetats sedan studien genomfördes. Wern 

föreslår vidare inrättande av ett centralt registersystem för digital hantering av kartunderlag 

och vägområden. 

Trafikverkets internrevision hade dessförinnan (Revision arbetsplan – bygghandling – 

relationsritning, 2007, i Wern 2012) granskat hur vägområdesgränser hanterades i 

bygghandlingar och relationsritningar jämfört med fastställda arbetsplaner. 15 av 17 

undersökta objekt avvek från väglagens krav. I ett fall överensstämde fastställt vägområde 

och bygghandling fullt ut. Bygghandling och arbetsplan hade då utarbetats parallellt.  

Internrevisionen konstaterade att lagens krav på utförande av väganläggningar inom 

fastställt vägområde inte uppfylldes, att en samlad bild över vilka rättigheter och 

skyldigheter verket har utifrån vägområden och nyttjanderättsavtal saknades, samt att det 

förelåg ett generellt utbildningsbehov inom dåvarande Vägverket. Revisionen 

rekommenderade utarbetandet av verksgemensamma rutiner för hur avvikelser ska 

hanteras, att verket skulle utreda hur uppgifter om vägområdet kunde samordnas, samt att 

kompetensen kring väglagens bestämmelser skulle stärkas med utbildningsinsatser. 

I Wern (2012) framkommer att tillägg ofta inte genomfördes på grund av tidsbrist, 

okunskap och ointresse för vad tillägg innebär och hur de formellt hanteras, uppfattningar 

att den formella hanteringen är omständlig att hantera för bagatellartade avvikelser, och att 

avvikelsen i fråga kan vara så ringa att det uppfattas som tillräckligt att hantera det 

justerade markintrånget direkt med berörd fastighetsägare. Flera citat i studien tyder på ett 

pragmatiskt förhållningssätt, där kontakt tas med berörd fastighetsägare och eventuellt 

länsstyrelsen i de fall avvikelsen är uppenbar, eller att frågan på annat sätt blir ”löst” utan 

att ett formellt tillägg upprättas.  

Bland anledningar till att avvikelser uppstår nämns bland annat bristande kvalitet på 

arbetsplanen till exempel på grund av att fältundersökningar inte genomförts i tillräcklig 

omfattning, bristande resurser och tidspress, svårighet att förutse alla behov i 
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arbetsplaneskedet, geotekniska förhållanden, vattentekniska behov, komplicerade 

projekteringslösningar samt sena önskemål från fastighetsägare. Behov av avvikelser kan 

också uppstå som följd av en stor mängd inblandade aktörer i olika projekteringssteg, att 

markförhandling inte följer arbetet kontinuerligt, att personanknuten kunskap försvinner 

längs vägen, och att entreprenören i byggskedet introducerar egna idéer som inte beaktats 

tidigare i processen. Totalentreprenader lyfts i sammanhanget fram som en 

genomföranderisk.  

Bland förbättringsförslag nämndes sammanhållet upprättande av arbetsplan och 

bygghandling, stärkt kvalitetssäkring av handlingar särskilt av byggkompetens, 

utbildningsinsatser, samt tidig involvering av markförhandlare i arbetsplaneprocessen. 

I Werns (2012) studie uttrycks att det tycks vara svårt att definiera gränsen för oväsentlig 

avvikelse. En betydande risk vid bristande avvikelsehantering kan vara att allmänna 

intressen inte får tillräcklig bevakning, såsom fornlämningar, miljöintressen och liknande i 

anslutning till vägområdet.  

Den ökade användningen av totalentreprenader stärker behovet av tydliga rutiner för 

avvikelsehantering, samtidigt som det påkallar förändringar också i planläggningsprocessen. 

I Werns studie (2012) betonas betydelsen av att få in entreprenörens idéer tidigt för att 

kunna fastställa ett korrekt vägområde och minska behovet av avvikelser. En process där 

bygghandling utarbetas parallellt med arbetsplanen förespråkas. Arbetsplan skulle också 

kunna utarbetas i två steg: först en preliminär som efter utställelse går ut som 

förfrågningsunderlag till entreprenörer, varefter en förnyad utställelse kan göras vid behov 

utifrån entreprenörens förslag på justeringar innan planen fastställs. Vägområdet skulle 

också först kunna fastställas i grova drag, för att sedan justeras utifrån mer detaljerade 

handlingar. Ett sådant senare förfarande skulle dock kräva förändrad lagstiftning, och har 

tidigare varit föremål för diskussioner i lagstiftningsutredningar. Överlag skulle det också 

vara svårt för entreprenörer att kalkylera projekt där förutsättningarna för byggnation inte 

är fastlagda, och det skulle uppstå ett osäkerhetsmoment kring när byggnationen skulle 

kunna påbörjas.  

I Werns (2012) studie uttrycks att det finns risk för godtycklighet i tillämpningen av 

avvikelser då det är upp till varje projektledare och markförhandlare att tolka lagregler och 

dess tillämpning (det vill säga diskretion). Det uttrycks också att antalet utarbetade tillägg 

dock ökat under de sista åren innan studiens genomförande. 

6.3. Erfarenheter av miljöbedömning 

6.3.1. Processuella förenklingar för åtgärder som inte innebär betydande 

miljöpåverkan 

Respondenter uttrycker generellt att den införda behovsbedömningen av 

miljökonsekvensbeskrivning inneburit betydande förenklingar i projekt som inte antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Det rör sig främst om en effektivisering av processen i 

och med att miljöbeskrivningen inte kräver motsvarande särskilda godkännandebeslut av 

länsstyrelsen, men också i det praktiska arbetet genom att miljöbedömningen nu kan hållas 

ihop i ett flöde och integreras i planbeskrivningen under hela processen. Ett sammanhållet 

dokument innebär också mindre upprepningar och hänvisningar mellan dokument.   
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En konsult menar dock att det formella godkännandet av MKB:er i enkla projekt tidigare 

ofta inte innebar någon ledtid som påverkade framdriften i de fall projektet och 

länsstyrelsen hade haft underhandsdialog och det tidigt hade klarlagts vilka faktorer som 

särskilt behövde belysas i arbetet. En projektledare lyfter också fram att det tidigare MKB-

godkännandet också i enklare projekt kunde ge en säkerhet i planprocessen, genom att 

risken för sena kompletteringar minskade.  

6.3.2. Relationen mellan miljöbedömning och MKB 

Flertalet respondenter uttrycker att Trafikverket inte tagit tillvara lagstiftningens 

effektiviseringsmöjligheter i de fall MKB inte behöver upprättas. En allmän uppfattning är 

att underlagen för planer utan betydande miljöpåverkan blir mindre omfattande än vid 

upprättande av en MKB, bland annat som följd av att miljöbeskrivningen kan integreras i 

planbeskrivningen. Vidare innebär ju beslut om ej betydande miljöpåverkan vanligen att 

behovet av fördjupade utredningar också är mindre. Men det råder också uppfattningar 

inom delar av Trafikverket att miljöbedömning borde kunna innebära en större förenkling 

än vad som hittills blivit fallet. Från miljösidan framhålls överlag att miljöbeskrivningens 

inriktning på åtgärdens ”påverkan på människors hälsa och på miljön” dock i huvudsak 

innebär ett förfarande i enlighet med lagstiftningens kriterier för MKB, och att det därmed 

främst är i den formella processen och godkännandet som effektiviseringen återfinns.  

En återkommande frågeställning bland respondenter är hur omfattande en miljöbeskrivning 

behöver vara, men respondenterna har inget självklart svar på frågan vad den nya 

lagstiftningens förenkling borde innebära i praktiken. Man vet bara vad det inte är, det vill 

säga att det inte är en MKB. En miljöspecialist uttrycker att det idag är oklart hur skillnaden 

i utredningsunderlag ska hanteras, och att det saknas stöd kring vad en miljöbeskrivning 

behöver innehålla, inte bör innehålla.  

Att miljöbeskrivningen normalt bakas in i själva vägplanen medför, enligt en miljöspecialist, 

att redovisningen kan bli mindre stringent. En annan miljöspecialist uttrycker att 

projektledare också kan uppleva projekt som miljötyngda när miljöbeskrivningen integreras 

i planbeskrivningen. En miljöspecialist menar också att beslut om ej betydande 

miljöpåverkan ibland tycks leda fel tankemässigt, på så sätt att projektet då uppfattar det 

som att åtgärden inte kan inrymma komplicerade miljöfrågor. Nivån på inventeringar och 

nyttjande av miljökompetens kan då bli bristfällig.  

En konsult uttrycker att Trafikverkets specialister ibland är pådrivande kring miljöaspekter 

som länsstyrelsen inte ansett kräver ytterligare samråd, utredning eller 

kompensationsåtgärder. Konsulten säger att det självklart är viktigt att beakta alla intressen, 

men att det inte är självklart var gränsen för ambitionsnivån, och en tillräcklig omfattning, 

ligger. Det har hänt att Trafikverket krävt kompletterande utredningar och undersökningar 

trots att tidigare inventeringar inte identifierat något värde att beakta. Konsulten skulle 

gärna se att projektledaren oftare gick in och gjorde en helhetsbedömning av 

utredningsbehovet. En projektledare uttrycker dock avgränsningen av arbetet kan vara 

förenat med svåra avvägningar, och att den typen av kompletterande utredningar som 

konsulten pekar på kan föranledas till exempel av synpunkter eller ny information från 

boende i området och därför kan vara väsentligt att klara ut. En plansamordnare uttrycker 

att projektledare inte själva har kunskapen att bedöma en tillräcklig och rimlig omfattning 

på miljöutredningar, och att projektorganisationerna överlag är ovana och osäkra på vad 
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som är tillräckligt. Det vore därför värdefullt att få fram bra exempel på slimmade 

handlingar. Problemet är att inga sådana planer verkar ha kommit fram ännu. 

En annan plansamordnare refererar ett länsstyrelsebeslut om betydande miljöpåverkan för 

att exemplifiera skillnaden mellan en MKB och en miljöbeskrivning:  

Länsstyrelsen bedömer att utredningsalternativen som ligger utanför planlagt område och 

inte är i anslutning till befintlig väg kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Alternativen går huvudsakligen över obebyggd mark och/eller i nära anslutning till befintlig 

markanvändning. Vi anser att det i dessa delar av utredningsområdet är rimligt att ställa krav 

på att vägbyggaren ska närmare identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter av vad 

alternativens genomförande med hänsyn till 2-4 kap. MB och 5 kap. 3 § MB. Alternativet att 

endast beskriva projektets förutsebara miljöpåverkan, vilket blir fallet när ett projekt inte 

kan antas medföra BMP, bedömer vi inte vara tillräckligt för att fatta beslut om vilken 

sträckning som slutligen ska väljas. (BMP-beslut för Tulkavägen, Hallstahammar) 

Respondenten betonar att länsstyrelsen i utlåtandet tydligt särskiljer att ”identifiera och 

beskriva direkta och indirekta effekter”, respektive att ”beskriva projektets förutsebara 

miljöpåverkan”, vilket också borde innebära betydande skillnader i de underlag som 

utarbetas för MKB respektive miljöbeskrivning. 

Flera miljöspecialister uttrycker dock att själva BMP-beslutet inte behöver vara avgörande 

för omfattning och kvalitet, liksom att dessa faktorer varierade också i den äldre processen.  

Upphandlingsformer kan inverka då vald affärsform, enligt en respondent, kan ge anlitad 

konsult ekonomiska incitament att utarbeta så omfattande miljöbeskrivningar som möjligt, 

vilket kan resultera i mycket ord utan innehåll. Det är lätt att bre på med allmänna 

beskrivningar, men att vara konkret och ordentligt bedöma effekter och konsekvenser är 

svårare. Det anses också förekomma att konsulter går beställaren till mötes och därför inte 

fullt ut belyser obekväma miljöfrågor. Miljöaspekter kan enligt en respondent också 

förringas eller förbises på rent slentrianmässig grund. Skyddsåtgärder kan kopieras in från 

andra projekt, vara irrelevanta eller svåra att genomföra. En annan miljöspecialist uttrycker 

att kvaliteten på miljöbeskrivningar varierar kraftigt, och att det kan upplevas som att 

konsulter i projekt med miljöbeskrivning generellt nyttjar mindre erfaren kompetens än när 

MKB upprättas. Det blir därför, enligt respondenten, viktigt att Trafikverket upprätthåller 

kvalitetskrav för att säkerställa miljöbeskrivningens funktion. En miljöspecialist anser att 

arbetet oftast ges ungefär samma omfattning oberoende av åtgärdens art och omfattning, 

vilket kan innebära för mycket i ena fallet och för lite i det andra. Andra miljöspecialister 

uttrycker dock att miljöfrågorna överlag hanteras anpassat till projektens storlek.  

En miljöspecialist uttrycker att ambitionen att minska omfattning och detaljeringsgrad är 

positiv, inte minst mot bakgrund av att Sverige generellt utarbetat väldigt många formella 

MKB:er jämfört med övriga Europa. Trafikverket har dock en övergripande tendens att 

ställa samma krav oavsett projektets art och omfattning, och behöver bli bättre på att 

projektanpassa ”normalomfattningen” vid upphandlingen. En annan miljöspecialist anser 

att omfattning hänger samman med god kvalitet, det vill säga att pricka rätt i det 

projektspecifika. Då blir det ett anpassat dokument, med vissa fördjupningar för mindre 

projekt och mer omfattande fördjupningar i mer komplexa situationer.  

Rörande lärande och spridande av goda exempel uttrycker flera respondenter att 

Exempelbanken, där bland annat MKB:er idag publiceras med kommentarer, skulle kunna 
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ges bättre spridning. Respondenterna anser att nämnda plattform skulle kunna breddas till 

att också innefatta goda exempel på miljöbeskrivningar och samrådsunderlag. 

6.3.3. Kvalitet och omfattning kopplat till organisation och upphandlingsformer 

Flera respondenter kopplar generella frågor om kvalitet och omfattning i miljöbedömningen 

till upphandling till fast pris och Renodlad beställarroll. Respondenternas svar ger vid 

handen att det kan röra sig om för omfattande såväl som bristfälliga handlingar. En 

miljöspecialist har i flera fall uppmärksammat att fast pris lett till att MKB:er i 

”budgetutförande” levererats, som senare inte godkänts av länsstyrelsen och lett till 

tidsförskjutningar i projekten liksom diskussioner om kostnadsansvar mellan Trafikverket 

och utförande konsult. En annan miljöspecialist uppfattar att fast pris lett till en generellt 

minskad kvalitet. Respondenten anser att konsulterna överlag har god kompetens, vilket 

tyder på att det är tidsfaktorn och kontraktsformen som haft negativ inverkan på kvaliteten. 

I praktiken har det inneburit att det kan saknas viktiga avsnitt i de handlingar som 

levereras, liksom att det kan vara svårt att utläsa bakomliggande resonemang. 

Respondenten upplever också att resonemang och lösningar ibland återanvänts rätt av från 

tidigare projekt utan närmare eftertanke. Flera miljöspecialister anser att den varierande 

kvaliteten till del beror på att det inte är accepterat att ställa kompetenskrav i 

upphandlingen.   

En miljöspecialist upplever att Trafikverkets mer distanserade arbetssätt inneburit att såväl 

miljöaspekter som effektivitet blivit lidande. Den interna organiseringen har också, enligt 

respondenten, lett till en kultur där specialister på nivå 1 ibland inte tar kontakt med övriga 

miljöspecialister utan hanterar frågor på egen hand. Det kan leda till att vissa sakområden 

behandlas mindre utförligt även i fall då en fördjupad hantering hade varit relevant, liksom 

till ”brandkårsutryckningar” i senare skede. 

En miljöspecialist uttrycker att dagens process ger större frihet – och ansvar – för projektet. 

Det finns idag större möjligheter för en projekt att ”gena” i miljöbedömningen. Samtidigt 

finns alla möjligheter att göra en genomlysning av miljöaspekter även för mindre (och små 

och okomplicerade) åtgärder, förutsatt att miljökompetens involveras.  

6.3.4. Hårdare praxis i miljöbedömningen bidrar till ökad omfattning 

Flera respondenter hänvisar till ökade krav, såväl internt och externt, som bidragit till att 

MKB och miljöbeskrivning ökat i omfattning. Det rör bland annat en successivt stärkt 

tillämpning av artskyddsdirektivet som medför breddade och fördjupade krav i 

miljöbedömningen. En länsstyrelsehandläggare anser att det avspeglas i mer omfattande 

kompletteringskrav från länsstyrelsens sida. Handläggaren menar vidare att Trafikverket 

själva kommit att uppmärksamma miljöfrågor i större utsträckning. En miljöspecialist anser 

också att förändrad praxis och samordnad prövning av frågor i mark- och miljödomstolar 

har bidragit till en mer komplex process. 

Att handlingar kan upplevas som omfattande är naturligt, enligt flera respondenter, 

samtidigt som man behöver ha förståelse för att varje sakfråga behöver ges en tillräckligt 

utförlig redovisning för att respektive sakkunnig ska kunna bedöma planens effekter och 

konsekvenser. Då blir det, totalt sett, ofta omfattande underlag och planhandlingar. 
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6.3.5. Miljöbedömning medför ökade krav på projektet att samråda i lämplig 

omfattning 

Flera länsstyrelserepresentanter och miljöspecialister uttrycker att det även vid upprättande 

av miljöbeskrivning ofta finnas behov av löpande samråd med länsstyrelsen. I och med att 

länsstyrelsen formellt tar ställning till miljöbeskrivningen först vid sitt granskningsyttrande 

finns det en risk att väsentliga frågor och kompletteringskrav annars dyker upp i ett sent 

skede, om planens inriktning och miljöpåverkan förändrats jämfört med vad som kunde 

förutses vid det tidigare samrådet kring betydande miljöpåverkan. Synpunkter kan i det 

skedet vara svåra att arbeta in i planen utan omtag. På så sätt, menar en 

länsstyrelsehandläggare, är förutsättningarna att påverka planens inriktning normalt bättre 

när en formell MKB upprättas. 

Liksom länsstyrelserepresentanter ser Naturvårdsverket att det i projekt kan gå lång tid 

mellan inledande samråd och efterföljande samråd kring planförslaget. Det är väsentligt att, 

inte minst för åtgärder som har olika lokaliseringsalternativ, säkerställa väl genomarbetade 

samråd först kring lokaliseringsval, sedan kring närmare utformning av vald korridor. 

Likaså är det väsentligt att snabbt gå ut till en vidare samrådskrets om länsstyrelsen beslutat 

att projektet medför betydande miljöpåverkan. Samråd i sent skede innebär sämre 

förutsättningar att göra anpassningar. Ett samrådsförfarande med endast särskilt berörda 

kan riskera att projektet ges en tonvikt på att hantera enskilda intressen, och att 

avvägningen mellan övriga, allmänna, intressen blir mindre genomarbetad. 

Naturvårdsverket ser möjligheter att tillämpa mer utvecklade samrådsformer, särskilt i mer 

komplexa projekt. 

Lagförändringarna anses också av många respondenter innebära ett ökat kompetensbehov 

inom Trafikverket för att tidigt belysa och hantera miljöfrågor, då länsstyrelsens formella 

yttrande nu kommer i ett sent skede i de fall det inte är fråga om betydande miljöpåverkan. 

Detta gäller också den samordnade hanteringen av generellt biotopskydd och samråd enligt 

MB 12:6, som tidigare skedde i särskild ordning. Dessa frågor har nu potential att belysas 

tidigare i arbetet, men det ställer ökade krav på att dessa identifieras och beskrivs i ett 

tidigare skede. Länsstyrelserepresentanter upplever att dessa frågor i praktiken också blir 

belysta tidigare nu. Samtidigt uttrycker en länsstyrelsehandläggare att vissa projektledare 

och konsulter drar sig för att nyttja möjligheten till kontinuerliga samråd med länsstyrelsen, 

eventuellt av oro för att ytterligare utredningskrav ska tillkomma. Vid åtgärder utan 

betydande miljöpåverkan kan det leda till ”orena” tillstyrkansbeslut med synpunkter, 

eftersom dialog då inte förts i annan form under processens gång. En 

länsstyrelsehandläggare har också återkommande behövt kräva in kompletterande 

redovisningar av 12:6-anmälningar och generellt biotopskydd, då projekten inte tolkat 

lagtextens skrivning på ett korrekt sätt. Det handlar dels om att projekt uppfattat att 

möjligheten till undantag generellt gäller hela planområdet, dels om att undantaget anses 

innebära att försiktighetsmått och kompensationsåtgärder inte behöver utredas och 

beskrivas. En länsstyrelserepresentant anser att lagtexten är otydligt formulerad, och att det 

krävs en läsning av den bakomliggande propositionstexten för att förstå vad som gäller. 

Frågorna anses överlag beredas tidigare i den nya processen, under förutsättning att alla 

parter är införstådda med att det krävs motsvarande underlag som för tidigare separata 

anmälningar och dispensärenden.   

Även projektledare anser att de fått ett ökat ansvar för att säkerställa en god miljöhantering i 

den nya processen, dels vid utarbetande av miljöbeskrivning, dels för små och 
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okomplicerade åtgärder som ju inte genomgår den formella plan- och 

miljöbedömningsprocessen. Det är, för att citera en respondent, ”inte lika lätt att göra rätt” i 

den nya processen. 

En miljöspecialist uttrycker att länsstyrelsen kan få mindre inflytande i de fall Trafikverket 

inte samråder i tillräcklig omfattning i projekt med miljöbeskrivningar, vilket kan medföra 

att länsstyrelsens synpunkter inte beaktas i samma utsträckning. Detta understryks av en 

annan miljöspecialist, som fått synpunkter på detta från flera länsstyrelser. Det hade därför, 

enligt miljöspecialisten, varit rimligt att även i ”enkla” projekt ha krav på minst ett samråd 

under arbetet med samrådshandlingen. Ofta kan en mailväxling vara tillräcklig.  

6.3.6. Samrådsunderlagets syfte och omfattning 

Flera respondenter har diskuterat samrådsunderlagets syfte och roll i 

planläggningsprocessen. Det finns uppfattningar om att underlagets omfattning svällt och 

börjat likna den tidigare förstudien. Vissa respondenter ser klara möjligheter till 

effektivisering om underlaget avgränsas till de beskrivningar som krävs för länsstyrelsens 

beslut om betydande miljöpåverkan, medan andra ser ett värde i att redan i ett tidigt skede 

ta vara på möjligheten till ett bredare samråd om åtgärden.  

Utarbetandet av det särskilda samrådsunderlaget i nuvarande form är inte något lagkrav 

utan en Trafikverket-tillämpning av lagstiftningen. I förslaget till kommande Krav & Råd 

för planläggningsprocessen tonas skedet samrådsunderlag ned, vilket kan öppna upp för att 

hantera länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan liksom samrådsprocessen i 

delvis andra former.  

En länsstyrelsehandläggare uttrycker att samrådsunderlaget generellt ger en bättre 

behandling av miljöaspekter inför BMP-beslutet än tidigare förstudier, som ofta innehöll 

omfattande tekniska beskrivningar. Respondenten ser ytterligare effektiviseringsmöjligheter 

genom att avgränsa såväl handlingar som samrådsförfarande ytterligare. En tidigare 

medarbetare i Transportinfrastrukturkommittén uttrycker att de tog fasta på liknande 

synpunkter från länsstyrelserepresentanter i arbetet, och att lagstiftarnas inställning var att 

underlaget skulle begränsas till vad som krävs för länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan. Det tycks nu som att också samrådsunderlaget blivit mer omfattande än 

tänkt, och man kan då riskerar att gå miste om den tänkta effektiviseringsmöjligheten.  

Också miljöspecialister ger uttryck för att samrådsunderlaget ofta överarbetas, på så sätt att 

dokumentet ofta innehåller mer än vad som krävs för BMP-beslutet. En miljöspecialist ser 

det dock som en nackdel att samrådsunderlaget fått en så stark inriktning mot BMP-

beslutet, då det leder till att för projektet viktiga frågor hamnar lite ”vid sidan av” jämfört 

med den tidigare mer projektomfattande förstudien. Under senare tid har det uppstått en 

diskussion om huruvida samrådsunderlaget ska betraktas som ett skede i processen eller ett 

dokument (enligt uppdragsbeskrivningens bilaga E3.01:s avsnitt om ”Beslutsunderlag för 

val av lokalisering, standard och utformning och avvägning mellan intressen”). En 

miljöspecialist anser dock att samrådsunderlag överlag minskat något i omfattning under 

senare tid.  

Andra respondenter uttrycker att det kan vara värdefullt för planläggningen och 

miljöbedömningen att inhämta lokal kunskap redan i detta tidiga skede, utöver det 

kunskapsunderlag som projektet sammanställt inför länsstyrelsens granskning. Trafikverket 
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har möjlighet att bredda samrådet till fler frågeställningar, något det tycks råda delade 

meningar om vinsten med. En plansamordnare kopplar samrådsunderlagets omfattning till 

ett ingenjörsmässigt arbetssätt inom Trafikverket, där innehåll bockas av på en checklista 

istället för att behovet bedöms från fall till fall. 

En plansamordnare menar att problemet med omfattande samrådsunderlag grundar sig i att 

det idag riktar sig till för många målgrupper: särskilt berörd allmänhet ska ges en 

introduktion till projektet, länsstyrelsen ska bedöma betydande miljöpåverkan, och 

konsulter har ibland kommit att använda samrådsunderlaget som ett slags skisskede där 

övergripande projektförutsättningar klargörs. Plansamordnaren uttrycker också att 

samrådsunderlagets roll kompliceras av syfte och inriktning för det tidiga planeringsskedet i 

infrastrukturlagarna respektive miljöbalken. Miljöbalkens krav på tidigt samråd och beslut 

om betydande miljöpåverkan sätter fokus på förhållandevis avgränsade tekniska 

beskrivningar av miljöförutsättningar som underlag för BMP-beslutet. Samtidigt finns i 

infrastrukturlagarna en inriktning på att de tidiga skedena ska vara öppna och breda, för att 

inte för tidigt låsa processen vid en viss lokalisering eller utformning.  

Flera respondenter anser att det skulle innebära en betydande förenkling om BMP-beslutet 

skulle kunna hoppas över i de fall Trafikverket själva bedömer att projektet medför 

betydande miljöpåverkan. Detta skulle i så fall kunna ske som ett tillägg till förslaget på nytt 

6 kap. Miljöbalken (departementsskrivelsen Miljöbeskrivningar, Ds 2016:25), där vissa 

specificerade åtgärder per automatik är tänkta att innebära betydande miljöpåverkan. 

Samtidigt skulle lagstiftningens intention att väsentliga frågor ska identifieras i samråd med 

länsstyrelsen i tidigt skede innebära att samrådsbehov i vilket fall kvarstår även i situationer 

då ett formellt BMP-beslut inte krävs. Också Naturvårdsverket ser att den föreslagna 

möjligheten att inte behöva pröva betydande miljöpåverkan i vissa situationer kan 

effektivisera det praktiska arbetet, inte minst eftersom det tar mycket utredningskapacitet 

att ta fram och kommunicera formella handlingar. Det är dock väsentligt att också fortsatt 

samråda i tidigt skede och öppna upp för inspel utifrån.  

En plansamordnare exemplifierar möjligheten till effektivisering med en fiktiv åtgärd som i 

övrigt bedömts som liten och okomplicerad, men där frivillig markåtkomst inte kunnat 

säkras. Om skedet samrådsunderlag då skulle kunde hoppas över och man gick direkt på 

samrådsskedet skulle det förenkla processen betydligt. 

Vid ett referensgruppsmöte i föreliggande projekt diskuterades huruvida det skulle innebära 

en effektivitetsvinst att upprätta samrådsunderlaget internt på Trafikverket som del av den 

interna projektuppstarten, eller genom att avropa en särskild konsult för det skedet (till 

exempel utifrån ramavtal eller tidigare anlitad konsult för åtgärdsvalsstudie). Några 

deltagare ansåg att det skulle kunna effektivisera processen om underlaget avgränsas till just 

de beskrivningar som krävs för länsstyrelsens BMP-beslut. Ett sådant upplägg har också 

tillämpats bland annat i några projekt i Stockholmsområdet. Att ha ett motiverat BMP-

beslut vid upphandling av projekterande konsult ansågs då underlätta specificering, 

tidsplanering och uppdragsbeskrivning i upphandlingsskedet. Några deltagare uttryckte 

dock att en sådan särskild upphandling eller arbete internt inom Trafikverket för att ta fram 

samrådsunderlaget skulle kunna riskera att fördröja upphandlingen av projekterande 

konsult. Avgörande ansågs behovet av kompletterande informationsinhämtning vara, det 

vill säga om utarbetandet av samrådsunderlaget skulle kräva en mer omfattande 

faktainsamlingsfas än vad som görs i dagens utarbetande av uppdragsbeskrivningen.  
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6.3.7. Otydliga förutsättningar för vissa skydds- och kompensationsåtgärder 

2013 års lagstiftning har förtydligat att den plan som fastställs, utöver vägens sträckning, 

huvudsakliga utformning samt den mark och de särskilda rättigheter som behöver tas i 

anspråk, också ska innehålla uppgifter om skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska 

vidtas. Tidigare gällde detta endast vid byggande av järnväg. Flera respondenter uttrycker 

dock att det för allmänhet och särskilt berörda kan upplevas som otydligt att endast 

plankartan, med det formella väg- eller järnvägsområdet, fastställs.  

De försiktighetsmått och kompensationsåtgärder som endast finns angivna i 

planbeskrivningen behöver hanteras i annan ordning. En miljöspecialist menar att så länge 

kompensationsåtgärder och försiktighetsmått redovisas i planbeskrivningen så tas de 

vanligen om hand under den fortsatta processen, men respondenten har också förståelse för 

att andra myndigheter och allmänhet kan uppfatta att det som inte redovisas på plankartan 

inte är säkerställt i samma utsträckning. Respondenten ser dock ingen tendens att 

Trafikverket skulle ”missbruka” denna uppdelning mellan åtgärder i plankarta respektive 

planbeskrivning. Det är också en fråga om i vilket skede det föreligger bäst förutsättningar 

att klara ut och avgöra detaljutformningen. Det finns en tendens hos länsstyrelse och 

kommuner att vilja reglera detaljer redan i planskedet, medan vissa utformningslösningar 

kan behöva invänta närmare precisering till efterföljande detaljprojektering. Det finns också 

miljöspecialister som uttrycker att det finns en risk att miljöfrågor som inte kan fastställas 

på plankartan inte ges en lika genomarbetad hantering i genomförandet. En respondent 

menar att det kan vara nog så krävande att säkerställa de aspekter som reglerats i 

plankartan, liksom ytterligare restriktioner rörande t.ex. genomförandetid för vissa arbeten.  

En miljöspecialist upplever också att skyddsåtgärder under byggskedet – som inte fastställs 

formellt – inte alltid hanteras som avsett. I många projekt är miljöpåverkan väl så stor 

under byggnation som under drift, och vanligen av en annan karaktär. Särskilt i de fall inga 

ytterligare prövningar av t.ex. vattenverksamhet följer på planläggningen – som normalt har 

ett starkt fokus på byggskedet – anser respondenten att skydd mot miljöpåverkan under 

byggskedet försvagats. Det ställer då större krav på projektet att uppmärksamma och följa 

upp miljöpåverkan kontinuerligt.  

Andra respondenter, med erfarenhet av planprövning, anser dock att fastställelsebesluten 

tidigare var otydliga avseende vad som fastställdes och inte, och att den nya ordningen 

medfört en betydande förbättring och ökad tydlighet genom att klargöra vad som fastställs 

formellt, respektive kräver hantering i annan ordning.  

6.3.8. Länsstyrelsens handläggning, samrådsförfarande och bedömningar 

I miljöbalken betonas vikten av att länsstyrelsen verkar för att MKB:n ges rätt inriktning och 

detaljeringsgrad. Respondenter menar att vissa länsstyrelser förespråkar en kontinuerlig 

dialog, medan andra inväntar den färdiga MKB:n eller miljöbeskrivningen. Förhållningssätt 

kan variera också mellan handläggare på samma länsstyrelse, bland annat beroende på 

projektets storlek och tillgängliga resurser. Vissa länsstyresler samråder främst skriftligt, 

medan andra ser ett värde i att tidigt mötas och diskutera planeringsprocessen och dess 

miljöhantering. I bland annat Stockholm och Västra Götaland har Trafikverket i viss 

utsträckning börjar göra egenbedömningar av om åtgärder kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, något som av respondenter på länsstyrelserna i fråga anses kunna bidra till 

ett lärande och att frågor identifieras och behandlas i ett tidigare skede.  
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Beslut om betydande miljöpåverkan kan skilja sig åt mellan länsstyrelser. Flera 

respondenter ger uttryck för att liknande åtgärder, ibland olika etapper av samma åtgärd, 

bedöms olika på respektive sida om länsgränsen. Respondenter uttrycker att det tycks vara 

svårt att etablera en gemensam linje, och det tycks därför föreligga behov av ett stärkt 

erfarenhetsutbyte. Exempel ges också på hur länsstyrelser har olika förhållningssätt till 

successivt samråd kring miljökonsekvensbeskrivningar. Vissa länsstyrelser föredrar att 

lämna preliminära synpunkter på en ”80-procentig” handling, medan andra endast 

handlägger färdigställda MKB:er. Förhållningssätt kan skilja sig åt såväl mellan enskilda 

handläggare som mellan lokalkontor inom samma län. Dessa skillnader anses av flera 

respondenter understryka behovet av att i tidigt skede diskutera igenom samverkans- och 

samrådsformer med berörd länsstyrelse. 

Länsstyrelser har skiftande rutiner vad gäller kommunicering av handläggningstider. 

Projekt har också en tendens att underskatta länsstyrelsens tidsbehov och inkommer ibland 

med optimistiska önskemål om en förhållandevis kort handläggningstid, vilket ofta kan bli 

svårt att möta. Västra Götaland redovisar handläggningssituationen, med mål och utfall för 

handläggningstider samt antal öppna ärenden, på sin webbplats. 

I delar av landet har också en mer övergripande samverkansdialog etablerats, där 

Trafikverket och länsstyrelserna för allmänna diskussioner om projekt och ärenden som är 

på gång, liksom om generella frågor rörande till exempel omfattning, kvalitet och 

samrådsformer. Det anses ge ett kunskapsutbyte som medför bättre insikt i varandras 

processer. I större projekt är det också vanligt förekommande att länsstyrelser formar mer 

fasta projektgrupper som återkommande samråder med Trafikverket under projektets gång. 

En länsstyrelserepresentant uttrycker att de i stora projekt gärna bistår med successiva 

yttranden, till exempel inför val av alternativ, vilket de anser vara i enlighet med den nya 

lagstiftningens intentioner. Gemensamma avstämningar anpassas då utifrån projektets 

förutsättningar.  

I Stockholm ser länsstyrelsen stora fördelar med nya rutiner där projekten levererar digitala 

kartunderlag vid samråd. Samrådsprocessen och dialogen anses effektiviseras när olika 

aspekter direkt kan visualiseras i geografiska informationssystem (GIS) med vägområdet 

synligt tillsammans med länsstyrelsens egna kartskikt.  

Planläggningsbeskrivning har åtminstone tidvis använts i region Norr, där Trafikverket i 

myndighetssamverkan med länsstyrelsen fört dialog om samrådsformer i framtagandet av 

planläggningsbeskrivningen. Det är dock oklart hur väl det fallit ut i praktiken. En 

länsstyrelsehandläggare menar att den nya processen möjliggör mer flexibla 

samverkansformer, men då också behöver fyllas med ett innehåll, vilket gör att dialog om 

själva upplägget för samverkan blivit viktigare. 

6.3.9. Avsaknad av miljöbedömning av förberedande studier 

Inom Trafikverket förs diskussioner om avsaknaden av formell miljöbedömning inom de 

förberedande studier – oftast åtgärdsvalsstudier (ÅVS) – där åtgärdsval görs. I det skedet 

fattas beslut med stor påverkan på människors hälsa och på miljön utan krav på utredning 

eller dokumentation i enlighet med en miljöbedömningsprocess.  

Länsstyrelser har uttryckt att de har svårt att finna sin roll i åtgärdsvalsstudier, dels då de 

inte har någon tilldelad uppgift att fatta ett formellt beslut, dels då detta i sin tur medför att 
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det kan vara svårt att resursmässigt motivera deltagande. Flera respondenter från 

länsstyrelser uttrycker att de vid medverkan i ÅVS:er strävar efter att bidra med generella 

kunskapsunderlag och frågeställningar, men undviker att uttala sig om specifika lösningar.  

Även Naturvårdsverket anser det vara problematiskt att åtgärdsvalsstudier inte innehåller 

någon formell miljöbedömning, med tanke på deras stora betydelse för den efterföljande 

fysiska planläggningen. Miljöbedömningen syftar bland annat till att utgöra underlag för och 

stödja strategiska vägval, men genom åtgärdsvalsstudien har sådana vägval normalt 

beslutats redan innan miljöbedömningen inleds. Liksom länsstyrelsen har Naturvårdsverket 

till en början sökt sin roll i åtgärdsvalsstudier av större betydelse. De ser möjligheter att 

spela in kunskap och miljöaspekter att beakta, bland annat rörande systemperspektiv, 

ändamål och målformuleringar, och då särskilt i åtgärdsvalsstudiens första steg att ”förstå 

situationen”. Sådan kunskap anses kunna vara väsentlig för att hålla processen öppen för 

trafikslagsövergripande lösningar, och inte tidigt låsa planeringen vid en viss åtgärd.  

Utvecklingsarbete pågår bland annat inom ramen för arbetet med höghastighetståg, där 

Trafikverket genomför en frivillig miljöbedömning enligt miljöbalkens regler för planer och 

program, något som en respondent menar skulle kunna tillämpas också i andra 

åtgärdsvalsstudier, till exempel för objekt som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I dagsläget inleds dock den reglerade miljöbedömningsprocessen först när den fysiska 

planläggningen påbörjas. 

6.3.10. Hantering av generellt biotopskydd – möjligheter till tidigare belysning, men 

kräver mer av projektet 

Miljöspecialister uttrycker att frågor kring generellt biotopskydd (liksom strandskydd och 

frågor som tidigare reglerades via ”12:6”-samråd), genom den samordnade hanteringen, 

lyfts fram i tidigare skede vilket ger ökade möjligheter att anpassa projektet så att intrång 

och skador kan minimeras. Förfarandet anses också bidra till minskad byråkrati och 

ledtider. Men respondenter anser att också kan vara svårt att beskriva detaljer kring 

generella biotopskydd i ett tidigt skede, vilket medför risk för att den fortsatta hanteringen 

kan bli bristfällig. Projektet behöver därför säkerställa att dessa aspekter beskrivs 

tillräckligt, då redovisningar annars kan bli komprimerade och otillräckliga för 

länsstyrelsens bedömning. En konsult menar att frågor kring generella biotopskydd ibland 

komplicerat den nya processen. Efter samråd i tidigt skede, i de fall planen inte medför 

betydande miljöpåverkan, har det hänt att länsstyrelsen inte velat ta del av handlingar innan 

det formella granskningsyttrandet, men då ansett att det gått för lång tid sedan första 

samrådet och inte har klart för sig hur frågorna har behandlats i planarbetet. Konsulten 

understryker vikten av att tidigt klara ut samrådsformer för att undvika den typen av 

situationer.  

En miljöspecialist menar att hanteringen i plan inneburit en sänkt ambitionsnivå, kvalitet 

och noggrannhet i redovisningen av hur generella biotopskydd ska hanteras och 

kompenseras jämfört med den tidigare hanteringen genom separata dispensbeslut och 

samråd. Då det kan vara många frågor att samråda kring i planskedet så kan det vara svårt 

att hinna med eller prioritera en lika noggrann hantering. Det ska mycket till för att 

länsstyrelsen ska stoppa en plan när hanteringen av biotopskydd är bristfällig. Ett sådant 

beslut skulle, enligt respondenten, sällan anses stå i proportion till planens nytta i stort. 

Respondenten anser att Trafikverket bör utarbeta tydligare handledning kring hur detta ska 

hanteras.  
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En annan miljöspecialist anser att Trafikverket inte alltid samråder med länsstyrelsen i 

samma utsträckning som tidigare, vilket medfört att återuppbyggnad och 

kompensationsåtgärder inte utreds i samma mån. Men eftersom länsstyrelsen vanligen 

tillstyrker planen, får de anses ha tagit ställning i frågan. En miljöspecialist lyfter fram att 

Trafikverkets möjligheter att reglera kompensationsåtgärder på mark utanför vägområdet 

också är begränsade i tidiga skeden, eftersom få markägare vill göra överenskommelser 

innan det finns en lagakraftvunnen plan. Det innebär att det sällan finns annat än 

förhoppningar om att åstadkomma sådana åtgärder vid tillfället då länsstyrelsen ska 

tillstyrka planen. Respondenten sammanfattar resonemanget med att den nya processen 

rymmer möjligheter till en mer integrerad hantering, men samtidigt också en påtaglig 

motverkande kraft. 

6.3.11. Lokaliseringsval och bristfälligt motiverade utformningsfrågor 

Miljöspecialister, länsstyrelserepresentanter och Naturvårdsverket ger uttryck för att 

miljöbedömningen av lokaliseringsval blivit mindre tydlig i den nya processen, då en 

särskild MKB med tillhörande godkännandeprocess inte längre upprättas. Dokumentation 

och motivering av gjorda val, kring såväl lokalisering som andra betydelsefulla 

utformningsfrågor, kan ofta vara bristfälliga.   

En miljöspecialist säger att projektet kan skjuta miljöbedömningen framför sig när 

lokaliseringsutredningen nu inte ges ett särskilt skede. En annan miljöspecialist instämmer 

och menar att miljöbedömningen av lokaliseringsval blivit mer översiktlig, mindre 

detaljerad, och om den i ett senare skede visar sig vara bristfällig går man normalt inte 

tillbaka och omprövar lokaliseringsvalet. Arbetssättet medför att bedömningar inte alltid går 

att spåra eller utvärdera i efterhand, och ger ökat utrymme för subjektiva bedömningar. 

Överlag kan den sammanhållna processens snarlika benämningar på skeden också vara 

förvirrande i sammanhanget. Hur vet man till exempel när lokaliseringsprövningen faktiskt 

görs? Respondenten menar också att det är märkligt att den specifika 

lokaliseringsprövningen inte går att överklaga. Transparens och inflytande för medborgare 

anses därmed ha minskat. En annan miljöspecialist ser dock en förbättring i att 

lokaliseringsval tycks göras något oftare nu, eventuellt som en följd av att processen 

förenklats, men istället har vissa kvalitetsförluster uppstått. Den särskilda MKB som tidigare 

upprättades för lokaliseringsutredningen innebar fördelar genom att arbetet fokuserades 

och avgränsades till detta val, samtidigt som MKB-processen gav en stringens åt 

prövningen. Dagens ”påbörjade MKB” har en mer oklar innebörd och anses i sammanhanget 

innebära en försämring. Respondenten uttrycker att val av lokalisering är ett av de viktigare 

beslut som fattas ur miljösynpunkt, och att det nu görs enligt en mindre tydlig process där 

den påbörjade MKB:n inte godkänns explicit. Valet riskerar vidare att göras under stress och 

utifrån ett bristfälligt underlag, i och med att hela planläggningsprocessen normalt är 

tidplanerad, vilket kan bidra till en vilja att forcera lokaliseringsbeslutet. Till exempel 

aspekter som fordrar årstidsberoende inventeringar riskerar då att inte utredas tillräckligt.  

Även en länsstyrelsehandläggare anser att hanteringen av lokaliseringsalternativ i enlighet 

med miljöbalkens lokaliseringsprincip har blivit mindre tydlig i den sammanhållna 

processen. Det tidigare specifika utredningsskedet med upprättande av särskild MKB gav en 

tydligare process och dokumentation. Nu krävs mer av Trafikverket och dess konsulter i att 

tolka vad en ”påbörjad MKB” i praktiken innebär. Då inget formellt godkännande av 

beskrivningen görs riskerar frågor som getts en bristande hantering att aktualiseras sent i 

processen, vid det formella godkännandet av den färdiga MKB:n.  
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Också planprövare ser att det finns en generell potential att mer utförligt motivera val av 

lokalisering. Beskrivningarna i planen utgör det formella underlag som ligger till grund för 

den samlade prövningen av åtgärden, men det är först i och med planens antagande som det 

formella lokaliseringsbeslutet fattas. En respondent anser att teknikaspekter alltför ofta 

arbetas fram före miljöfaktorer, och att miljöeffekter ofta endast beskrivs för valda 

alternativ. Detta trots att såväl lagstiftning som Trafikverket betonar att 

projekteringsbeskrivningen ska precisera hur arbetet mellan teknikområden ska samordnas. 

Även andra utformningsfrågor kan enligt planprövare vara bristfälligt motiverade, något 

som gör det svårt att utläsa hur, och på vilket underlag, avvägningar gjorts. Det tycks ibland 

som att sådana val gjorts innan den formella planläggningen inletts, antingen i ett tidigt 

skissförfarande, eller genom att föregående förstudie/åtgärdsvalsstudie behandlade 

lokaliserings- eller utformningsfrågor. Åtgärden och dess huvudsakliga utformning kan, så 

att säga, i praktiken ha bestämts på förhand, även i situationer då det kan antas att flera 

lokaliserings- eller utformningsalternativ borde ha utretts. Planprövning grundar sin 

bedömning på de slutliga fastställelsehandlingarna, och ser vanligen inte tidigare underlag, 

såsom det inledande samrådsunderlaget.  

Också Naturvårdsverket uttrycker att det finns förbättringspotential i underlag och 

dokumentation för beslut om lokalisering. Bristfällig dokumentation kan också göra det 

svårare för samrådsparter att identifiera eventuella kunskapsluckor. Det kan vara otydligt 

beskrivet hur relationen mellan syfte-ändamål-projektmål och nationella mål beaktats, till 

exempel hur transportpolitiska mål väglett lokaliseringsutredningen, och hur mål avvägts 

mot varandra. Valda åtgärder ges vanligen en bra miljöanpassning, men åtgärden i sig kan 

ändå ha låg överensstämmelse med transportpolitikens inriktning. Samrådssynpunkter kan 

också avfärdas som oväsentliga för projektet, till exempel synpunkter på faktorer som 

beslutats i föregående åtgärdsvalsstudie, som dock inte var föremål för samråd. 

Naturvårdsverket ser positivt på den föreslagna inriktningen (i tidigare beskriven 

departementsskrivelse om nytt 6 kap. miljöbalken) att den prövande myndigheten avslutar 

miljöbedömningsprocessen, vilket skulle innebära att den fastställande myndigheten mer 

ingående motiverar åtgärden i relation till miljöbalkens hänsynsregler och 

miljökvalitetsmålen. 

Exempel: Omtag för att göra lokaliseringsutredning som tidigare valts bort 

Väg 44 Förbifart Lidköping utgör ett exempel på en process där Trafikverket tidigare 

medvetet hade drivit förstudien längre än avsett i syfte att kunna påskynda den fortsatta 

planeringsprocessen. Förstudien landade i slutsatsen att lokaliseringsutredning inte skulle 

krävas. Den planläggning som följde på förstudien inleddes med en skissfas i syfte att 

klargöra lokalisering som utgångspunkt för arbetsplan, men projektet kom att – vid 

övergången till ny planläggningsprocess – göra bedömningen att lokaliseringsutredning var 

nödvändig. Förstudien hade inte varit förutsättningslös utan låst utformningsfaktorer. Att 

driva processen utan transparent lokaliseringsval ansågs vara förenat med risk för omtag vid 

fastställelseprövning eller eventuellt överklagande av planen. Skiss-PM kom därför att 

omarbetas och utvecklas till samrådshandling för val av lokaliseringsalternativ. Deltagare i 

projektet uttrycker att omtaget i processen gjorde det möjligt att identifiera väsentliga 

kopplingar mellan intressen, och att utreda dessa mer noggrant. 
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6.3.12. Miljöbedömningens rumsliga avgränsning 

En länsstyrelserepresentant har uttryckt att enskilda vägar som berörs av projekt men inte 

ingår i vägplanen, exempelvis vägar som leds om eller ges nya anslutningspunkter, 

återkommande behandlas bristfälligt inom ramen för plan- och miljöbedömningen. Sådana 

omledningar, som kan innebära beaktansvärd miljöpåverkan, orsakas av Trafikverkets 

åtgärd och bör därför, enligt respondenten, behandlas inom ramen för vägplaneringen, även 

om själva genomförandet kan beslutas i en separat lantmäteriförrättning. Enskilda vägar 

skulle kunna påverka beslut om betydande miljöpåverkan för åtgärden som helhet. 

Problemet rör därmed hur vägplanen och dess åtgärder avgränsas, liksom vilket 

influensområde som definieras. Åsikterna går dock isär, och en annan 

länsstyrelserepresentant uttrycker att det för det praktiska genomförandet kan vara en 

fördel att inte låsa lösningar för enskilda vägar i ett så tidigt skede, och istället lösa frågan i 

den efterföljande lantmäteriförrättningen. 

6.3.13. Bristfällig hantering av avvikelser kan äventyra skyddsvärden 

I tätbebyggda miljöer med mycket natur- och kulturvårdsintressen nära inpå beslutat 

vägområde, ser en länsstyrelsehandläggare det som ett problem att plankartan innehåller 

sparsamt med information. Om projektet i ett senare skede behöver göra ändringar av 

vägområdet och bedöma huruvida dessa utgör en mindre avvikelse, så är det väsentligt att 

hänsyn tas till de eventuella värden strax utanför vägområdet som hanterades under 

planläggningen. En avvikelse kan medföra stora negativa konsekvenser. Eftersom 

plankartan inte ger en fullödig vägledning är det, enligt handläggaren, av stor vikt att 

projektet tar förnyad kontakt med länsstyrelsen för att säkerställa att inga värden äventyras. 

Dessa risker har betonats i tidigare studier (Wern 2012, se tidigare i detta kapitel.) 

6.3.14. Miljöspecialisters deltagande i projekten 

Miljöspecialister anser att de generellt har möjlighet att påverka MKB/miljöbeskrivningens 

inriktning när de deltar i upphandlingsskedet, men att möjligheten att delta varierar. Likaså 

varierar möjligheten att påverka inriktningen under projektets gång, bland annat beroende 

på upphandlingsform. En miljöspecialist säger att konsulter normalt är mer benägna att föra 

diskussioner vid rörligt pris. En annan specialist anser sig ha större möjlighet att följa 

miljöbedömningen under processens gång i större projekt. Vid upprättande av MKB är 

förutsättningarna normalt också bättre, främst eftersom den granskas i preliminärversion 

(”80-procentare”) med möjlighet att lämna synpunkter. Den nya processen anses dock av en 

respondent ha accentuerat tillämpningen att MKB:n inte är komplett vid samrådstillfället. 

Snarare än ”80-procentig”, kan den ibland mer ha karaktären av halvfärdig. 

Möjligheten att delta anses vara personberoende. En miljöspecialist uttrycker att en del nya 

projektledare hanterar miljöfrågor såväl som andra kompetensområden mer på egen hand, 

vilket kan leda till att mindre projekt ibland drivs utan kontinuerligt specialiststöd. 

Projektledare kan då komma med mer specifika önskemål om råd och hjälp, men 

möjligheten till helhetssyn blir då mer begränsad, och därmed också nyttan av stödet.  
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6.4. Summering 

• Att formell MKB inte behöver utarbetas för projekt som inte anses medföra 

betydande miljöpåverkan, och att processen är sammanhållen även när 

MKB ska utarbetas, innebär betydande processuella förenklingar och 

minskade ledtider. Den sammanhållna processen innebär större möjligheter att 

integrera och kontinuerligt utreda och avväga miljöaspekter integrerat med den fysiska 

planläggningen. 

• Minskningen av antalet formella avstämningar och godkännanden ställer 

större kompetens- och processkrav på projekten för att säkerställa en bra 

miljöbedömningsprocess. Det gäller bland annat att säkerställa ändamålsenliga 

samrådsformer med länsstyrelsen vid utarbetande av miljöbeskrivning, liksom att utreda 

och samråda generella biotopskydd och att anmäla frågor enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. 

Dessa frågor riskerar annars att ges en mindre omfattande prövning än tidigare, liksom 

att möjliga försiktighetsmått och kompensationsåtgärder inte utreds och säkerställs 

ändamålsenligt, då lokaliserings- och utformningsfrågor i huvudsak har ”låsts fast” om 

frågorna samråds sent i processen.  

• Många respondenter uttrycker att det är oklart vilken omfattning och 

detaljeringsgrad en miljöbeskrivning ska ha, och att mer omfattande 

förenklingar borde vara möjliga. Frågan rör vad lagstiftningens formulering om att 

en miljöbeskrivning ska ”beskriva projektets förutsebara miljöpåverkan” i praktiken ska 

innebära, jämfört med att i en MKB ”identifiera och beskriva direkta och indirekta 

effekter”. Förslag till nytt 6 kap. miljöbalken kan komma att tydliggöra skillnaden. 

• Hårdare krav och praxis rörande miljöbedömning har bidragit till ökad 

omfattning på utredningar. Det rör bland annat hanteringen av artskyddsdirektivet, 

liksom stärkta krav på samordnad prövning av miljöfrågor vid domstolsförfaranden. 

• Omfattning och kvalitet i miljöbedömningen anses, liksom planläggning i 

övrigt, också vara kopplat till upphandlingsförfarandet. Fast pris anses kunna 

leda till att frågor inte utreds tillräckligt med påföljande kompletteringskrav från 

länsstyrelsen, och ökad risk för att miljöaspekter missas i processen. 

• Minskad tydlighet i miljöbedömning av lokaliseringsval. Miljöspecialister såväl 

som länsstyrelser och Naturvårdsverket anser att utredning och miljöbedömning av 

lokaliseringsval kommit att bli mer översiktlig i den sammanhållna processen, något som 

upplevs problematiskt då lokaliseringsvalet ofta kan vara avgörande för en åtgärds 

miljöpåverkan. Dokumentation och motiv anses vara bristfälliga, med konsekvensen att 

relationen mellan projektets syfte och ändamål och övergripande nationella mål inte 

tydligt framgår. 

• Att vissa skyddsåtgärder inte fastställs formellt genom plankartan anses 

medföra otydlighet om deras genomförande gentemot andra aktörer. Det rör 

sådana skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ligger utanför planområdet, respektive 

åtgärder som ska vidtas under byggskedet, och som inte är föremål för prövning i 

särskild ordning. 
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• Länsstyrelsens samrådsformer, handläggningsrutiner och bedömningar 

skiljer sig betydligt. Vissa länsstyrelser uppmuntrar kontinuerlig dialog och 

bedömning av arbetsmaterial, medan andra efter inledande samråd normalt inväntar 

färdig MKB eller miljöbeskrivning. I vissa län har en mer projektövergripande 

formaliserad samverkansdialog upprättats för allmänna diskussioner om 

miljöbedömningens omfattning och kvalitet, liksom för att möjliggöra bättre 

framförhållning i flödet av ärenden. Variationerna i rutiner stärker behovet av att i tidigt 

skede föra dialog om arbets- och samrådsformer.  

• Förutsättningarna för länsstyrelser och Naturvårdsverket att medverka i 

åtgärdsvalsstudier är oklar. Åtgärdsvalet har stor betydelse för åtgärdens påverkan 

på miljöaspekter liksom transportpolitiska mål och sätter ramarna för den fortsatta 

planläggningen, samtidigt som processen saknar en formaliserad samråds- och 

miljöbedömningsprocess. Detta kan ses som ett ”glapp” rörande dessa frågor i 

övergången från förberedande studie till fysisk planläggning.  

• Samrådsunderlaget utgör ett tydligare underlag för länsstyrelsens beslut om 

betydande miljöpåverkan än den tidigare förstudien, men dess funktion och 

omfattning är oklar. Många respondenter anser att planläggningen kan effektiviseras 

om samrådsunderlaget, i linje med lagstiftningens intention, i högre grad avgränsas till 

att utgöra underlag för länsstyrelsens prövning av betydande miljöpåverkan. Andra anser 

att det är värdefullt för den fortsatta processen att inhämta och sammanställa bredare 

kunskap redan i detta skede.  

• Att inte behöva fatta beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) för vissa 

åtgärder skulle innebära en effektivisering. Utarbetat förslag till nytt 6 kap. 

miljöbalken föreslår att vissa specifika åtgärder av en viss omfattning per automatik ska 

antas medföra BMP. Respondenter uttrycker också att BMP-beslut inte heller borde 

krävas för åtgärder som Trafikverket själva anser innebära betydande miljöpåverkan.  

  



86 

 

7. Små och okomplicerade åtgärder 

Rörande undantag från planläggning för små och okomplicerade åtgärder anger kommittén: 

Åtgärder på befintlig väg eller järnväg som medför endast marginell påverkan på 

omgivningen ska kunna genomföras utan att föregås av planering enligt de formella 

processerna i väglagen eller banlagen. Det gäller dock bara om åtgärderna kan genomföras på 

mark som staten innehar eller kan förvärva frivilligt, dvs. utan att mark behöver tas i anspråk 

med stöd av tvångsreglerna i väglagen eller banlagen. (SOU 2010:57) 

Enligt kommittén har begreppet ”byggande av (järn)väg” varit otydligt definierat i tidigare 

lagstiftning, framförallt med avseende på vad som kan räknas som ombyggnadsåtgärd. 

Undantag från ”byggande av (järn)väg” bör kunna tillämpas i fler situationer än vad som 

hittills varit möjligt, och kriterierna bör utformas så att det blir enklare och tydligare att 

avgöra när sektorslagarna ska tillämpas.  

Undantag från planläggning ska avse smärre åtgärder på befintliga anläggningar, som 

endast medför marginell, eller ingen, omgivningspåverkan. Kommittén övervägde om 

sådana undantag borde ges en reglerad process i syfte att möjliggöra samhällelig insyn, 

exempelvis en anmälningsplikt liknande bygganmälan i Plan- och bygglagen. Det skulle 

dock innebära att ett nytt beslutssystem skulle behöva tillskapas vilket ansågs vara tveksamt 

ur ett förenklingsperspektiv.  

7.1. Lagens undantag från krav på planläggning 

Flera tidigare studier av lagförändringarna kring små och okomplicerade åtgärder har 

genomförts. Nedan sammanfattas dels en studie kring vilket utrymme för undantag från 

planläggning den nya lagstiftningen ger inom järnvägsområdet. Därefter summeras en 

studie av hur bedömningar av små och okomplicerade åtgärder gjorts i en av Trafikverkets 

regioner.  

7.1.1. Lagförändringen ger inget ökat utrymme för små och okomplicerade 

åtgärder på järnvägssidan 

I en genomgång av lagakraftvunna järnvägsplaner 2008-2012 konstaterade Wireskog (2013) 

att den nya lagstiftningens undantag från krav på formell planläggning inte skulle leda till 

någon effektivisering inom järnvägsområdet. Samtliga 34 undersökta planer bedömdes 

kräva planläggning också enligt den nya lagstiftningens prövningskriterier. 59 % av planerna 

hade antagits medföra betydande miljöpåverkan, 97 % innebar att mark togs i anspråk 

permanent och samtliga planer innefattade tillfälliga markanspråk. Samtliga planer utom en 

innefattade också servitutsanspråk. Den undersökta plan som var av minsta art och 

omfattning låg storleksmässigt betydligt över gränsen för vad som kräver formell 

planläggning. Enligt studien hade Banverket, och sedermera Trafikverket, kommit att tänja 

då gällande lagstiftning, på så sätt att åtgärder av för stor omfattning genomfördes utan 

upprättad järnvägsplan. Intentionerna för små och okomplicerade åtgärder i den nya 

lagstiftningen hade därmed redan utnyttjats i den praktiska tillämpningen. Den nya 

lagstiftningen förmodades därför innebära en uppstramning av regelverket och en 

inskränkning av vilka järnvägsåtgärder som kan genomföras utan planläggning.  
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I studien konstateras att lagtolkning hade fått stå tillbaka för effektivitet i planeringen under 

den undersökta tidsperioden. Markåtkomst utgjorde den faktor som i störst utsträckning 

avgjorde om ett projekt skulle planläggas eller inte. Enligt Banverkets anvisning skulle 

prövningen av behovet av planläggning ske först inom ramen för förstudien, det vill säga när 

formell planläggning redan påbörjats, vilket innebar att prövningen i praktiken gjordes 

dessförinnan, i ett oreglerat förfarande. Wireskog föreslog att prövningen borde göras mer 

formaliserad och ske tidigare i processen, innan planläggning påbörjats. Som grund för 

prövningen borde ett underlag utarbetas, och beslut fattas av annan part än projektledaren. 

En mer långtgående förändring vore enligt Wireskog att lägga över prövningen på 

länsstyrelsen med miljöprövningen som modell. En mer modest lösning vore att flytta 

beslutet till annan part inom Trafikverket. 

Det kan konstateras att förfarandet de facto också har formaliserats i tillämpningen av den 

nya lagstiftningen. Prövning sker idag utifrån ett beslutsunderlag med utarbetade 

bedömningskriterier, prövningen genomförs innan formell planläggning påbörjas, och 

beslut i ärendet fattas av verksamhetsområde Planering.  

7.1.2. Merparten små och okomplicerade åtgärder är inte i en gråzon 

Bengtsson & Svensson (2015) undersökte i ett examensarbete hur Trafikverket region Väst 

hade tillämpat undantaget för små och okomplicerade åtgärder under åren 2013 och 2014, 

och hur tillämpningen följt lagstiftningen. 44 undersökta åtgärder kategoriserades av 

författarna enligt följande: gång- och cykelväg (3 stycken), pendelparkering (2), 

busshållplats (7), vänstersvängfält (7), utbyte av bro (4), cirkulationsplats (7), fri sikt (2), 

accelerationsfält (2), övriga trafiksäkerhetsåtgärder (5), kryssväxel på järnväg (1), 

dubbelspår inom bangård (1), förlängning av mötesstation (1), breddning av plattform (1), 

samt utvidgat spårväxelbyte (1).  

Några nedslag kan tydliggöra åtgärdernas art och omfattning. Gång- och cykelvägarna 

utgjordes av kortare sträckor på 330, 400 respektive 660 meter, varav två anlades inom 

befintligt vägområde. Ett av projekten innefattade samråd med länsstyrelsen, som utfärdade 

råd och anvisningar för hantering av en värdefull naturmiljö. Anläggande av 

vänstersvängfält förutsatte vägbreddning, normalt 3-3,5 meter på en ca 300 meter lång 

sträcka. Åtgärderna kunde innefatta vänstersvängfält i en eller två riktningar, 

accelerationsfält och påkörningsfält, ny GC-passage och anslutning till cykelväg. Bland de 

sju undersökta cirkulationsplatserna skiljde en ut sig genom en betydligt större omfattning, 

dels då åtgärden omfattade anläggande av två cirkulationsplatser i anslutning till 

motorvägsramper, dels då fyra rödlistade arter behöver beaktas inom planområdet.  

Enligt Bengtsson & Svenssons (2015) bedömning avvek tre ställningstagandena från 

gällande kriterier. Det första rörde breddning av en ramp för att möjliggöra accelerationsfält 

ut på en riksväg, vilken anlades på befintlig GC-väg. En ny GC-bro behövde därför anläggas. 

Ett mitträcke tillkom också på riksvägen längs en cirka 1 km lång sträcka, vilket stärkte 

barriärverkan och därför stred mot riktlinjerna. I samråd med länsstyrelsen hade 

konstaterats att åtgärderna inte medförde någon miljöpåverkan. Det andra fallet rörde ett 

utvidgat spårväxelbyte som innefattade förlängning av befintligt mötesspår, höjning av 

högsta hastighet i avvikande normalspår, ersättning av befintlig bro med en bank, samt 

ombyggnad av järnvägsbro över en GC-väg. En väg behövde vidare flyttas 8 m i sidled på en 

sträcka av 140 meter. 900 kubikmeter berg behövde avlägsnas, och en bäck flyttas längs en 

80 meter lång sträcka. Projektet ansågs inte uppfylla kriterierna för litet och okomplicerat. 
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Det tredje rörde upprustning av en busshållplats, som enligt författarna borde ha klassas 

som driftåtgärd. 

I Bengtsson & Svenssons studie uttryckte respondenter att minskad processformalia och 

administration medför att det går att minska projekteringstiden med ett år för åtgärder som 

kan genomföras utan planläggning. En bra dialog med fastighetsägaren är en förutsättning 

för markåtkomst i de fall det är aktuellt, och projekteringen kan ofta anpassas utefter hur 

förutsättningarna för markåtkomst ser ut. I de fall fastighetsägare inte vill medge 

markåtkomst försöker projekt ompröva lösningar, till exempel genom att exkludera ett 

planerat väderskydd vid anläggande av busshållplats. Bedömningen av omgivningspåverkan 

genomförs, enligt respondenterna, normalt av miljöspecialister i samråd med länsstyrelsen. 

Projektledare uttrycker i Bengtsson & Svenssons studie att det tidvis varit problem att 

avropa stödresurser för att utarbeta ställningstaganden. I de fall projektledaren inte får 

resurser för upphandling, och andra resurser inom Trafikverket inte ges möjlighet att lägga 

tid, fördröjs arbetet. Intervjuade konsulter i studien anser vidare att utredningar om små 

och okomplicerade åtgärder överlag inte innebär någon avsevärd minskning av det 

planerings- och projekteringsunderlag som utarbetas. Det råder viss otydlighet kring vad 

som ska utredas, vilket delvis anses vara personberoende. Hur stor markåtkomst som är 

möjlig utan att det bedöms som för omfattande omgivningspåverkan anses bero på 

omgivningarnas karaktär och markanvändning, men också dessa bedömningar anses ha ett 

inslag av personberoende.  

7.2. Erfarenheter av små och okomplicerade åtgärder 

7.2.1. Processuella förenklingar och utvidgat undantag i lagstiftning, men 

eventuell inskränkning av tidigare praxis 

Den nya lagstiftningens undantag från planläggning för små och okomplicerade åtgärder 

anses innebära en formell utvidgning av utrymmet att göra undantag, liksom ett mer 

förenklat förfarande än den tidigare lagstiftningens möjlighet till utarbetande av plan utan 

formell fastställelse. Många respondenter uttrycker dock att de uppfattar undantaget för 

små och okomplicerade åtgärder som en inskränkning av praxis i tillämpningen jämfört 

med tidigare ordning. En förklaring till detta, som uttrycks av flera respondenter, är att 

utrymmet att undanta åtgärder från planläggning anses ha överutnyttjats i den tidigare 

lagstiftningen. Likaså anses åtgärder tidigare ha genomförts helt utan plan i betydande 

omfattning. Om regelverket tidigare skulle ha följts mer strikt så hade den nya 

lagstiftningen, enligt dessa respondenter, också inneburit ett utvidgat utrymme för 

förenkling i praktiken, men nu upplever alltså vissa respondenter lagförändringen som en 

skärpning av regelverket. Ett annat sätt att uttrycka det på, som flera respondenter nämnt, 

är att den generella regelefterlevnaden stärkts, vilket inverkat på hur lagförändringen 

kommit att uppfattas. 

Projektledare som arbetat med cykelvägar upplever att tidigare praxis kring möjligheten att 

tillämpa ”frivillig vägrätt” var mer generös än nuvarande undantag från planläggning för 

små och okomplicerade åtgärder. Flera respondenter upplever dock å andra sidan att den 

nya lagstiftningen inneburit en enklare hantering av mindre åtgärder. Över hundra 

ställningstaganden om små och okomplicerade åtgärder har till exempel gjorts i region Väst 
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sedan lagförändringen, och dessa åtgärder hade, enligt en respondent, inneburit en mycket 

större arbetsinsats enligt den gamla lagstiftningen.  

Planprövning har inte stött på några ”onödiga” planer, det vill säga åtgärder som de 

bedömer borde ha kunnat genomföras utan plan. Detta faktum kan ses som en indikation på 

att undantaget för små och okomplicerade åtgärder generellt sett inte underutnyttjas i 

dagens tillämpning.  

7.2.2. Bedömning av små och okomplicerade åtgärder kräver genomarbetat 

underlag 

Flera respondenter uttrycker att upprättande av ställningstagande för små och 

okomplicerade åtgärder (typfall 1) i enlighet med lagstiftningens kriterier och Trafikverkets 

rutiner innebär ett förhållandevis omfattande arbete, där ett antal aspekter ska utredas och 

bedömas. Förfarandet är därför inte nödvändigtvis ”enkelt”. Förfarandet kan också kräva 

omfattande arbete av markförhandlaren, både för att utreda markåtkomst men också för att 

inhämta fastighetsägares kunskap om omgivningspåverkan.  

En åtgärdsbeställare uttrycker att bedömningen av små och okomplicerade åtgärder därför 

kommit att ta mycket tid i anspråk. En projektledare är av samma uppfattning, och säger att 

själva utredningsarbetet för typfall 1 inte nödvändigtvis är av mindre omfattning än om en 

plan skulle behöva upprättas. Ställningstagandet ska vara genomarbetat och motiverat. Men 

i de fall projektet inte identifierar någon aspekt som kräver särskild ytterligare hantering så 

går sedan det fortsatta arbetet betydligt snabbare. 

En projektledare som arbetat mycket med små och okomplicerade åtgärder uttrycker att 

uppfattningen initialt var att små och okomplicerade åtgärder skulle innebära en väldigt 

enkel process. I realiteten finns dock specificerade utredningssteg att följa, liksom 

avvägningar att göra i samråd med främst markförhandlare och miljöspecialist. Avsaknaden 

av en formell process anses av flera respondenter också medföra ett större ansvar för 

projektet att säkerställa att utredningsarbetet sker i enlighet med lagens intentioner.  

7.2.3. Markförhandlaren får en central roll 

I hanteringen av små och okomplicerade åtgärder kan markförhandlarens roll som länk 

mellan fastighetsägare och projekteringen av åtgärden vara avgörande för processens utfall. 

Förhållandevis små förändringar i utformning kan, enligt respondenter, innebära att en 

fastighetsägare medger frivillig markåtkomst. Ett proaktivt arbete med personliga möten, 

respekt för de intrång som åtgärden innebär, och avvägningar i planutformningen och 

projekteringen anses underlätta frivilliga överenskommelser. Genom den tidiga dialogen, 

menar en markförhandlare, kan fastighetsägare också uppfatta att de får komma till tals och 

ges möjlighet att påverka på ett mer direkt vis än i ett formellt samrådsförfarande.  

Markförhandlaren har därmed en central, och vidgad, roll i arbetet med små och 

okomplicerade åtgärder, genom det starkare beroendet av relationer till fastighetsägare och 

möjligheten till frivillig markåtkomst.  
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7.2.4. Önskemål om ”enkel tvåa” för åtgärder som inte godtas som små och 

okomplicerade 

Många respondenter har uttryckt att skillnaden i processkrav och formalia mellan små och 

okomplicerade åtgärder respektive formell planläggning är för stort. De efterlyser därför en 

enklare formell process för de situationer då en i huvudsak liten och okomplicerad åtgärd 

ändå bedöms kräva planläggning.  

I de fall det endast är en underskrift för frivillig markåtkomst från en fastighetsägare som 

avgör om det krävs planläggning eller inte, så borde det vara möjligt att utifrån samma 

utarbetade underlag kunna genomföra en ”enkel” formell planläggningsprocess med 

tillhörande samråds- och granskningsskede samt fastställelse. Planläggningen anses vara 

förenad med en så betydande tids- och kostnadsökningar. En respondent uttrycker det som 

att det inte samrådsprocessen som är det stora problemet när formell planläggning krävs för 

enkla utgårder, utan den ”overkill-administration” det medför. Konsulter får, med 

respondentens ord, en jättebra marknad, men utan att samhällsnyttan ökar i motsvarande 

grad. Respondenter uttrycker också att det faktum att steget till formell planläggning blir så 

stort kan innebära ett tryck på att bedöma projektet som litet och okomplicerat, liksom att 

uppnå frivillig markåtkomst. 

7.2.5. Miljöhantering vid små och okomplicerade åtgärder 

Respondenter uttrycker att underlaget för ställningstagande om små och okomplicerade 

åtgärder kräver ett förhållandevis omfattande arbete, och att undantaget från formell 

prövning ställer större krav på projektet att säkerställa en god hantering av miljöaspekter.  

Flera respondenter uttrycker att en för snabb eller slarvig process då kan medföra att 

väsentliga aspekter missas i arbetet. En miljöspecialist ger exempel på 

vattenskyddsområden som inte identifierats. Hur miljöaspekter bedöms anses också kunna 

påverkas av förväntningar på att underlaget ska utmynna i beslut om en enkel och 

okomplicerad åtgärd. Samtidigt uttrycker flera markförhandlare att den utredning som görs 

ofta kommit att innebära en bättre genomlysning och kvalitet än vad som var fallet i planer 

för mindre åtgärder som genomfördes i den tidigare lagstiftningen. Hanteringen tycks 

därmed vara projekt- och personberoende, vilket understryker respondenters åsikt att 

avsaknaden av formell prövning ställer större krav på projektet att säkerställa en god 

hantering.  

Respondenter har också gett exempel på situationer då hanteringen av anmälnings- och 

dispensärenden enligt miljöbalken komplicerats genom att de hamnat utanför den vanliga 

planläggningsprocessen. Rutiner hos länsstyrelser kan innebära att till exempel frågor om 

generellt biotopskydd ges en handläggningstid på ett år. Detta tyder på ett behov av att öka 

kunskapen om förfarandet för små och okomplicerade åtgärder hos andra berörda 

planeringsaktörer. 

7.2.6. En ny gråzon kring hanteringen av trimningsåtgärder 

Flera respondenter ger exempel på trimningsåtgärder som på senare år genomförts utan 

vare sig plan eller ställningstagande om liten och okomplicerad åtgärd, trots att det rört sig 

om åtgärder som kan antas medföra betydande tillkommande omgivningspåverkan. Det rör 

sig bland annat om tillkommande körfält på befintliga vägar. Enligt en respondent tycks det 

råda okunskap och begreppsförvirring, som har lett till att en gråzon har etablerats.   
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Sådana situationer kan ställa projektmedlemmar inför ett dilemma: ska man vara påstridig 

och motsätta sig inriktningen, även om en mer formell hantering skulle innebära en 

betydande kostnadsökning och tidsförskjutning? En respondent menar att Planering, 

utifrån tidplan och budgetramar, kan ha incitament att godkänna tydliga gränsfall som små 

och okomplicerade. Planprövning har inte prövat några planer från verksamhetsområde 

Underhåll, vilket också kan tyda på att en gråzon finns, till exempel rörande bärighets- och 

trimningsåtgärder.  

Respondenter ger också uttryck för att bedömningar av åtgärder i befintlig väg, såsom 

bärighets-, underhålls- och trimningsåtgärder, kan vara personberoende och resultera i 

varierande slutsatser om behovet av utredning, ställningstagande och planläggning. 

Farhågor kring att finansieringsform skulle kunna inverka på bedömningen av behovet av 

planläggning uttrycktes redan i 1971 års proposition om ny väglag, då kring det tidigare 

förenklade förfarandet vid frivillig vägrätt. Dagens gråzon kring hur trimningsåtgärder 

hanteras speglar därmed ett förhållande mellan den ekonomiska och fysiska planeringen 

som föranlett diskussioner under lång tid. 

Respondenter ger exempel på hur tidigt samråd kring enkla åtgärder skulle kunna bidra 

med kunskap om bland annat omgivningspåverkan som underlag för ställningstaganden om 

åtgärders fortsatta hantering. Ett allmänt informationsmöte kan bidra till öppenhet och 

transparens, och tydliggöra om det finns motstridiga åsikter, vilket skulle kunna påkalla 

planläggning. Dialog om behovet av utredning och eventuell planläggning kan också i ökad 

utsträckning föras med berörd kommun och länsstyrelse. En respondent anser att projekt 

bör planläggas så fort det uppstår osäkerhet i bedömningen. 

En projektledare som arbetat med många mindre åtgärder uttrycker att det ursprungliga 

utkastet till ställningstagande enkelt kunnat omarbetas till ett samrådsunderlag i de fall det 

konstaterats att åtgärden behöver planläggas. Praktiskt har det då i huvudsak inneburit att 

formella processteg och ledtider tillkommit, snarare än att utredningsarbetet ökat i 

omfattning. Det tycks därför normalt inte vara någon praktisk svårighet att byta förfarande 

från liten och okomplicerad åtgärd till formell planläggning, om inte exempelvis 

upphandlingsförfarandet försvårar en sådan förändring av projektet.  
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7.3. Summering 

• Möjligheten till undantag från planläggning för små och okomplicerade 

åtgärder innebär en formell utvidgning jämfört med tidigare lagstiftnings 

möjlighet att utarbeta arbetsplaner utan fastställelse. I praktiken anser dock ett 

flertal respondenter att den nya ordningen inneburit en inskränkning. Detta anses bero 

på att tidigare förenklingsmöjligheter nyttjades i för stor omfattning.  

• Förfarandet med bedömningskriterier och beslutsunderlag för små och 

okomplicerade åtgärder innebär en förhållandevis omfattande utredning. 

Att åtgärden inte blir föremål för samråd eller formell prövning anses lägga större ansvar 

på projektet att identifiera och hantera miljöaspekter i enlighet med lagstiftningens 

intentioner. 

• Steget till planläggning i de fall en åtgärd inte anses vara liten och 

okomplicerad, till exempel då frivillig markåtkomst inte säkrats, anses vara 

stort. Det riskerar leda till en press på projektet och dess specialister att bedöma 

åtgärden som liten och okomplicerad. Enkla formella rutiner för handläggning av en plan 

i de fall frivillig markåtkomst inte uppnåtts för i övrigt okomplicerade åtgärder skulle 

minska effekten av att behöva planlägga. 

• Rutiner och bristande erfarenhet hos andra myndigheter kan innebära att 

handläggning av miljöfrågor tar längre tid än vid upprättandet av en formell 

plan. 

• Åtgärder, bland annat trimnings- och bärighetsåtgärder, utförs utan 

planläggning trots stor omgivningspåverkan. En ny gråzon tycks därmed ha 

etablerats, där eventuellt finansieringskällan (till exempel pottanslag för 

trimningsåtgärder) kan ha betydelse för hur behovet av utredning och planläggning 

bedöms.   

• Planprövning uppfattar att de inte fått in några planer som varit ”onödiga”, 

vilket kan ses som en indikation på att undantaget från planläggning för små 

och okomplicerade åtgärder generellt sett inte tillämpats för försiktigt.  
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8. Organiseringens och 
upphandlingsförfarandets inverkan på 
planläggning 

I kapitel 3 gavs en introduktion till hur Trafikverket organiserar planläggningsprocessen, 

och hur organisatoriska styrformer med bland annat en renodlad beställarroll kommit att 

inverka på organisering och upphandling av processen. I detta kapitel görs först en 

återkoppling till tidigare forskning med fokus på de effekter som kunnat skönjas. Därefter 

följer erfarenheter kring organiseringens och upphandlingsförfarandets praktiska inverkan 

på planläggningen som framkommit under arbetet med denna studie. 

8.1. Renodlad beställarroll och anläggningsbranschens effektivisering 

Ek Österberg (2016) visar hur idégodset bakom Renodlad beställarroll växt fram i 

samverkan med konsult- och anläggningsbranschen sedan mitten av 2000-talet. Först i 

samverkansforumet ”Förnyelse i anläggningsbranschen”, vars problembild och idéer i hög 

utsträckning kom att bekräftas i Trafikverksutredningens betänkande. I nutid sker fortsatt 

samverkan i Nationellt Anläggningsforum med målet ”att förnya anläggningsbranschen i 

syfte att skapa mer väg och järnväg för pengarna och långsiktig lönsamhet hos 

leverantörerna. Forumet ska vara en process- och gränsöverskridande arena för 

anläggningsfrågor och en drivkraft för fortsatt förnyelse och utveckling.” (Citerat i Ek 

Österberg 2016, s 44) 

Då det är svårt att mäta effekter av en Renodlad beställarroll har fokus, enligt Ek Österberg, 

kommit att läggas på att utvärdera medel i genomförandet, varav två getts särskild vikt: dels 

en ökad andel totalentreprenader med fokus på funktion i upphandlingarna, dels en ökad 

andel konsultuppdrag till fast pris. Inriktningen mot fast pris innebär förändrade relationer 

mellan Trafikverket och upphandlade konsulter, då distansen mellan beställare och utförare 

avses öka, och kontraktet blir mer styrande för arbetet.  

Parallellt med betoningen på fast pris och totalentreprenader som genomförandeinstrument 

omarbetar Trafikverket också sina styrande dokument i projektet Anpassat Regelverk i syfte 

att rensa, kategorisera och nivåindela regler och därmed åstadkomma ökad tydlighet och en 

anpassning till olika affärsformer. Regelverket ska utformas på ett sätt som inte motverkar 

inriktningen att marknadsaktörerna ska driva utvecklingen framåt.  

Ek Österberg pekar på en paradox: samtidigt som renodlad beställarroll betonar ökad 

distans mellan branschens parter, tycks behovet av samverkan uttryckas i den dagliga 

praktiken. Branschen har gemensamt tagit fram en ”samverkanstrappa”, som utgör en 

illustration av detta. Samverkanstrappans översta nivå beskrivs som ”strategisk samverkan” 

där det bland annat ska utvecklas en gemensam kultur och en ”bäst-för-projektet attityd”. 

Också Anläggningsforum utgör exempel på en samverkansarena mellan aktörerna. En 

förklaring som lyfts fram i studien är att betoningen av renodling skapar behov av 

samverkan: ”Ju skarpare gräns som dras mellan aktörerna, desto mer fokus på hur dessa 

gränser ska överbryggas.” (Ibid, s 98). Utifrån ny-institutionell organisationsteori kan 

detta förhållande förklaras genom att löskoppla vad man säger att man gör (prat) från det 

man de facto gör (handling). Enligt Ek Österberg leder detta till viss förvirring: 

”Konsulterna förstår exempelvis inte varför de ska sitta i möten med beställarna, när 
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beställaren samtidigt har betonat distansen, genom ett avtal baserat på fast pris. Det är 

också oklart hur leveranserna ska följas upp, och hur säljarnas egenkontroll förhåller sig 

till den kontroll beställaren gör.” (Ibid, s 99). Ek Österberg summerar att ” många av de 

verktyg som används för att realisera reformens intentioner betonar en nära, förtroende- 

och samverkansbetonad relation snarare än renodlad och distanserad sådan. Renodlad 

beställarroll leder i sin mest utsträckta form till samordningslösningar som bär många av 

de drag vi vanligtvis förknippar med organisation, åtminstone på projektnivå”. (Ibid, s 

101) 

8.2. Renodlad beställare och upphandling 

I Renodlad beställare – en förstudie (Eriksson et al. 2013) diskuterar en grupp forskare 

Trafikverkets renodlade beställarroll. De uttrycker att planläggning och projektering är ett 

ovanligt svårt område att upphandla, och att det endast finns sparsamt med tidigare 

forskning inom området. Risk för strategiskt beteende i anbudsförfarandet föreligger vid 

tillämpning av såväl rörligt som fast pris, vilket kan leda till kvalitetsbrister och 

återanvändning av tidigare lösningar i syfte att minska arbetsmängden i de fall ett lågt pris 

överenskommits. Vid fast pris ökar, enligt författarna, vikten av att specificera förväntad 

kvalitet i slutprodukten. I de fall det finns brister eller luckor i specifikationen kan det både 

påverka kvaliteten och ge incitament för konsulten att lägga ett lågt pris och arbeta för att få 

till tilläggsbeställningar.  

Fast pris ställer därmed högre krav på Trafikverket, både vad gäller underlagen vid 

upphandlingstillfället som i kontakterna med konsulten under arbetets gång. Samtidigt kan 

ett mer affärsmässigt förhållningssätt riskera att få negativt inflytande på konsulternas 

motivation, som enligt Eriksson et al traditionellt byggt på yrkesstolthet.  

Eriksson et al. uttrycker att det är en riskfylld strategi att försöka skapa en enhetlig 

beställarmodell, inte minst som Trafikverket är en dominerande beställare som påverkar 

hela marknaden. En andra risk är att ett renodlat förhållningssätt, genom att försvaga 

inriktningen på samverkan och kunskapsintegration mellan beställare, konsult och 

entreprenör, riskerar att ”kasta ut babyn med badvattnet”. Att Trafikverket inte utnyttjar 

egen kompetens och erfarenhet i projekten, utan ställer sig utanför en sådan 

kunskapsintegration, kan inverka negativt på innovationsmöjligheter. Förhållningssättet 

kan också försvåra framtida rekrytering av kompetens, vilket kan leda till att Trafikverket får 

svårt att matcha motparten och tappar i förhandlingsstyrka vilket i förlängningen riskerar 

kostnader och kvalitet i projekten. De förespråkar därför en mer experimentell ansats i 

utvecklingen av upphandlingsmetoder, där flera modeller används parallellt.  

Respondenter i studien uttrycker att Trafikverket blivit mer formalistiskt, och att 

konfliktnivån ökat. Omfattningen av (ekonomiska) förhandlingar har ökat, och klimatet 

mellan beställare och utförare hårdnat. Ett sådant hårdare klimat genom renodlade roller 

kan, enligt författarna, innebära att lojaliteten med projektet minskar. Denna utveckling går 

också emot den modell för utökad samverkan som utvecklats inom ”Förnyelse i 

anläggningsbranschen” i syfte att minska konflikter under projektgenomförandet. För 

konsultuppdrag är det, enligt Eriksson et al., överlag oklart hur relationen mellan beställare 

och utförare ska se ut, och att det krävs en formaliserad modell för strukturerad samverkan, 

inte minst för att kunna förena affärsmässighet och konstruktivt samarbete.  
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8.3. Erfarenheter av renodlad beställarroll, organisation och planläggning 

8.3.1. Svårigheter att tidigt specificera uppdrag och driva planläggning till fast pris 

Merparten respondenter i föreliggande studie refererar till Renodlad beställarroll och 

planläggning till fast pris vid frågor om effektivitet och kvalitet i planläggningen. En konsult 

säger att det överlag blivit tråkigare att jobba och sämre stämning i de uppdrag som 

upphandlas till fast pris. Det blir, enligt respondenten, så mycket fokus och tjafs kring 

ekonomi. Det är betydligt enklare att upphandla efterföljande bygghandling till fast pris, 

men eftersom planläggningsprocessen är tänkt att ske i demokratiska former med prövning 

av alternativ, då kan fast pris leda fel. I vissa projekt ger det en hårdare atmosfär. Och när 

Trafikverket tar ett steg tillbaka genom sin beställarroll upplever respondenten det som att 

man inte jobbar tillsammans för att nå en bra slutprodukt, utan att det istället förstärker ett 

”vi och dem”. Respondenten anser att det är synd, eftersom Trafikverkets projektgrupp 

besitter värdefull kunskap. Det finns en risk att kvaliteten försämras i längden, när man inte 

ska föra en dialog om utformningsförslag på samma sätt som tidigare.  

En annan konsult säger att underlagen från Trafikverket generellt innehåller osäkerheter. 

Det ligger lite i projekteringens natur att det inte är klargjort vad som ska göras, vilket gör 

det svårt att tillämpa fast pris. Upphandlingsunderlagen vid fast pris blir mer specificerade, 

samtidigt som konsulten uppfattar att beställaren försöker gardera sig, så att alla 

utredningar som eventuellt kan komma att krävas tas med. Bruttolistorna över leveranser är 

ofta inte anpassade utifrån projektförutsättningarna, beroende på i vilken utsträckning 

specialister engagerats i förberedelserna. Konsulten behöver då i anbudsskedet göra en 

bedömning av vilka leveranser som faktiskt kommer kräva timmar, för om man tar höjd för 

att allt behöver genomföras kommer anbudet bli högt. Därtill har man att bedöma tid och 

kostnader för optioner som kan falla ut, där det kan förekomma mycket låga timpriser i 

anbud från konsulter som räknar med att optionen inte blir av, för att istället kunna hålla 

uppe timpriset för de obligatoriska delarna.  

En konsult uttrycker att det kan förekomma inledande skisskeden till rörligt pris för att 

klargöra förutsättningarna för det efterföljande fastpriset. Sådana upplägg kan leda till 

diskussioner om gränsdragningen för den rörliga delen. Respondenten menar att de 

förutsättningar som läggs fast till rörligt pris sedan ska vara gällande för fastprisdelen, vilket 

innebär att kostnaden för den rörliga delen kan drivas upp beroende på de specifika 

förutsättningar som behöver klargöras för uppdraget. Som konsulten uppfattar det har 

skissfasen tillkommit som ett sätt att öka säkerheten i den efterföljande fastprisdelen. Den 

kan till exempel innefatta lokaliserings- och utformningsfrågor av betydelse för det fortsatta 

arbetet, liksom kunskapsunderlag som inventeringar och geotekniska undersökningar.  

Även en projektledare uttrycker att tillämpningen av inledande skissfas kan ha oklar 

omfattning och avgränsning. Det är inte tydligt hur långt den bör drivas innan fast pris ska 

börja tillämpas. Ofta när en planläggningsprocess initieras så är kunskapsunderlaget så vagt 

att det kan vara svårt att låta konsulterna lämna anbud till fast pris. Då blir en skissfas ett 

stöd till det efterföljande fasta priset.  

Fastpris kan också komplicera hanteringen av synpunkter i sena granskningsskeden från 

specialister som inte följt projektet på nära håll. Flera respondenter menar att man som 

konsult i ett fastprisuppdrag inte kan ta höjd för sådana synpunkter, som ibland uppfattas 

ha karaktären av personligt tyckande, vilket leder till ombudsdiskussioner och ibland ÄTA. 
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Renodlad beställare tycks ha inneburit att man inte vill fatta lika mycket beslut och istället 

lägger det på konsulten, med konsekvensen att Trafikverket i sina synpunkter ibland talar 

med flera röster som inte är avstämda mot varandra. En lösning skulle kunna vara att 

projektledaren tar ett större ansvar för att internt samordna och avväga synpunkter. 

Synpunkterna är ofta väl underbyggda, men kan anses ligga utanför det avtalade fastpriset 

genom att de lyfts i ett så sent skede och kan stå i konflikt med andra synpunkter. Den typen 

av budgetjusteringar blir mer tids- och resurskrävande att hantera i fastprisuppdrag.  

Likaså förekommer det diskussioner om hur många lösningar som bör utredas för olika 

delar av åtgärden. Sådana diskussioner innefattar enligt respondenten ett mått av 

konfrontation som kan leda till spänningar som inte självklart är bra för projektet. En 

markförhandlare uttrycker vidare att det är svårt att uppfylla syftet med en öppen och 

utforskande planeringsprocess, då kravet på kalkylerbarhet lätt ger rigida specifikationer av 

vad, och till exempel hur många alternativ, som ska utredas. Dessa spänningar är 

personberoende, och konsulten uttrycker att diskussionerna generellt hålls på en 

professionell nivå. Ett exempel på en annan faktor som respondenten menar borde vara mer 

gynnsam att upphandla till rörligt pris är antalet möten. Det bör ligga i allas intresse att rätt 

personer närvarar och att möten får ta den tid de tar, samtidigt som fastpris idag kan 

innebära att man betalar för möten som eventuellt inte behövs.  

Det finns, enligt respondenter, fördelar och nackdelar med såväl som rörlig ersättning, och 

olika typer av problem relaterade till tolkning av förfrågningsunderlag kommer uppstå även 

i fortsättningen, oavsett vilken ersättningsform som tillämpas. Merparten respondenter 

anser dock att fördelar med fast pris främst visar sig i senare skeden, när förutsättningarna 

blivit mer specificerade, till exempel i detaljprojekterings- och bygghandlingsskedet. 

Exempel: Intern uppstart och planläggning tar lika lång tid 

Projektförberedelser, specificering och upphandling av mötesstation Villersmuren tog, från 

intern beställning tills konsult var på plats, drygt ett år. Anläggningsspecifika krav (AKJ) 

krävde flera omarbetningar och kompletteringar. Planerings beställning och budget behövde 

också justeras baserat på AKJ:n. Upphandlingsmallar förändrades vilket också medförde 

omarbetningar. Upphandlingen fick tas om då det uppstått oklarheter kring à-priser för 

fältarbeten. Planläggningsprocessen för åtgärden, fram till inlämning för 

fastställelseprövning, genomfördes på samma tid – ett år. De omfattande diskussioner, 

avvägningar och specificeringar som föregick upphandlingen belyser hur projektering och 

planering inte alltid begränsas till det formella planläggningsskedet, utan kan innefatta 

successiva, inkrementella beslut från förberedande studie till planläggning och vidare till 

detaljprojektering och bygghandling. Frågor om tekniska systemlösningar som behöver 

klaras ut i tidigt skede kan inverka på lokalisering, markanvändning och därmed på 

omgivningspåverkan och avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. Projektet 

belyser också hur tidsåtgången i planläggning och projektering inte sällan till betydande del 

utgörs av skeden innan den formella planläggningen inleds, och att en effektiv planläggning 

därmed förutsätter effektiv intern beställning, projektspecificering och upphandling.  

8.3.2. I huvudsak samma problem som tidigare – bristande processkunskap, 

erfarenhet, personalomsättning… 

En plansamordnare uttrycker att övergripande problem i tillämpningen av 

planläggningsprocessen är förhållandevis oberoende av lagstiftningsförändringarna: projekt 

är osäkra på den formella hanteringen, personer byts ut längs vägen, eller så fortsätter man 
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att göra som man alltid gjort även om det är fel. Respondenten efterlyser bättre 

förutsättningar att utveckla planläggningskompetens, och förespråkar därför skedesvisa 

projektledare för planläggning respektive byggproduktion. Som det är nu kan det dröja flera 

år mellan planläggningsprocesserna för många projektledare, och under tiden har rutiner 

och regelverk genomgått förändringar. 

Flertalet respondenter uttrycker att renodlad beställarroll inte satt sig. Konsulter är vana vid 

att kunna föra dialog och ställa frågor om planerings- och utformningsfrågor, samtidigt som 

projektledarna upplever att de ska ta ett steg tillbaka, överlämna bedömningar till 

konsulterna, och istället fokusera på stickprovskontroller och projektstyrning. Men 

arbetssättet har i praktiken inneburit att projektledare anser sig behöva göra omfattande 

granskningar, sammanställa listor med felaktigheter och därmed utföra delar av 

konsulternas uppdrag. Detta samtidigt som inriktningen är att projektledarna ska lämna 

över ansvaret till konsulterna och, som en respondent uttrycker det, lita på att det som 

levereras är korrekt. En respondent betonar att det är formella handlingar som utarbetas 

och att dessa inte får bli fel. Det kräver en större närvaro än att släppa iväg ansvaret, 

eftersom Trafikverket sedan ansvarar för konsekvenserna. Därför väljer många 

projektledare i praktiken att se det interna projektet och projekteringskonsulten som en 

gemensam organisation, som tillsammans driver projektet framåt.  

Projektledare ger exempel på felprojekteringar till följd av att Trafikverkets riktlinjer inte 

följts, vilket leder till stundvis kärva ombudsförhandlingar. Respondenter upplever att 

samverkan i projekten blivit mer ansträngd, vilket anses kunna påverka såväl kvalitet och 

samarbetsklimat som en effektiv resursanvändning:  

Det känns som att det som skulle vara ett effektivare arbetssätt har blivit tvärtom, det har 

gjort det hela krångligare. Det ska hela tiden kommuniceras med konsulten fram och tillbaka, 

och det ska tvistas om vad som ska betalas och inte betalas, och vem som ska göra vad och 

när… Istället för att man fokuserar på det man ska göra. (Plansamordnare) 

Överlag uttrycks kompetensbrister på konsultsidan rörande formalia- och 

planläggningsfrågor liksom planläggningsprocessens syfte, vilket emellanåt medför att 

projekt får göra omtag, ibland vid flera tillfällen. Men det anses också ske förbättringar i takt 

med att konsultfirmor börjat anställa ny typ av kompetens i bland annat fastighetsfrågor.  

Respondenter uttrycker att renodlad beställarroll diskuteras bland kollegor, men att någon 

större diskussion om arbetssättet inte förs inom verket: ledningen uttrycker att renodlad 

beställare är det effektiva arbetssättet i längden.   

8.3.3. Projektledare för olika skeden och organisering som hos Stora Projekt 

Flera respondenter lyfter fram skedesvisa projektledare som en väg att utveckla kompetens 

och låta projektledare som är intresserade av planläggning huvudsakligen ansvara för dessa 

tidiga skeden. Det är, enligt respondenter, få som är intresserade av, och kompetenta, inom 

såväl planläggning som byggproduktion. Bygghandlingen anses kunna vara ett lämpligt 

skede att växla över projektansvaret. Om man i större mängdprojekt och program skulle 

kunna inkludera en samordnande byggplatsuppföljare i den interna organisationen, så 

skulle det produktionstekniska tänket också ges en större tyngd redan i inledande 

planläggningsskede.  
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Hos konsultbolag är skeden i processen i större utsträckning uppdelade på olika avdelningar 

med skild huvudsaklig kompetens. En konsult exemplifierar med att en utredande enhet 

inom företaget utarbetar samrådsunderlaget för att sedan växla över till en mer 

projekteringsinriktad enhet.  

Flera respondenter, bland annat projektledare, lyfter fram organiseringen inom 

verksamhetsområde Stora Projekt, där bredare sakkunskap bland annat i 

planläggningsfrågor är centralt placerad i projekten, som ett möjligt alternativt arbetssätt att 

inspireras av i syfte att stärka kompetensen i processfrågor.  

8.3.4. Bristande kvalitet i handlingar, granskning och kravställande gentemot 

konsult 

Renodlad beställare innebär en ökad betoning på att konsulten utför egenkontroll av process 

och handlingar, och att Trafikverket i större grad begränsar sin granskning till stickprov. 

Samtidigt uttrycker respondenter att det återkommande uppstår behov av kompletteringar i 

sent skede till följd av bristande redovisning, avsaknad av bakomliggande motivering, och 

formella fel.  

En plansamordnare uttrycker att det finns generella kvalitetsbrister i planer som lämnas in, 

och att det finns behov av kompetensutveckling, både för att projektledare ska bli tryggare i 

att kräva in rätt kvalitet, och för att konsulter i större utsträckning ska leverera i enlighet 

med kraven. Respondenten anser att den lagstadgade processen och Trafikverkets 

handledning är tydlig kring formella krav, men att tillräcklig kompetens i planläggning kan 

saknas och kanske har setts som ett udda specialistområde på teknikinriktade 

konsultföretag. 

En aspekt som flera respondenter lyfter fram är att upphandling till fast pris verkar ha en 

generellt negativ inverkan på kvaliteten, till exempel genom att färre alternativa 

utformningar utreds, såsom endast en lösning på dagvattenhantering utan jämförelse med 

alternativa lösningar. Generellt är motiv bakom de lokaliserings- och utformningsval som 

görs är ofta bristfälligt redovisade. Planer har normalt fylliga beskrivningar av 

förutsättningar, men motiven bakom valda lösningar tydliggörs inte. Det kan ofta räcka med 

några meningar eller ett kort stycke för att tydliggöra varför en slänt valts istället för en 

stödmur , eller varför en viss lösning för dagvattenhantering valts, och hur det avvägts mot 

exempelvis det ökade markbehov det medför. Avsaknad av sådan tydlighet, oavsett om det 

beror på att alternativa utformningslösningar inte utretts eller om endast motiveringen 

saknas, ger återkommande behov av kompletteringar.  

Flera respondenter, bland annat projektledare och plansamordnare, ger uttryck för att 

dagens vägledning är mindre tydlig än i den gamla processen. Kommande Krav & råd anses 

då kunna bidra till en tydligare processbeskrivning som också blir enklare att följa upp 

konsulternas arbete gentemot. Vissa anser att Krav & råd bör gå längre i att specificera 

arbetsformer, medan andra ser nivån i liggande förslag som bra avvägd. En respondent 

uttrycker att Trafikverket inför Krav och Råd diskuterat hur långt konsultens ansvar sträcker 

sig, och att ansvaret för att planen och dess underlag håller sådan kvalitet att den kan prövas 

och fastställas bör tydliggöras. Någon respondent anser dock att ett sådant tydliggörande 

kan riskera att driva upp anbud vid fast pris, då konsulter i högre utsträckning kan behöva ta 

höjd för dessa kompletteringar. 
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En relaterad fråga rör den ledtid som kan uppstå för att rätta saker i sent skede, till exempel 

vid fastställelseprövningen, såsom en fastighetsförteckning. En planprövare menar att det 

ibland fördröjer fastställelsen flera månader. En ineffektivitet som planprövning noterat, 

och som kvarstår, är att begäran om komplettering tycks fastna i projektet och kan ta lång 

tid, då ansvarsförhållandena mellan Trafikverket och projekterande konsult inte alltid är 

utredda, vilket leder till diskussioner. Hur lång tid det tar att få in en komplettering tycks 

mer bero på ansvarsfördelningen mellan Trafikverket och konsult samt tidplanen för 

genomförandet, än hur omfattande kompletteringsbehovet är. 

8.3.5. Myndighetsutövning i planutformningen 

Några respondenter lyfter fram en mer principiell problematik rörande ansvarsfördelningen 

mellan Trafikverket och konsult vid beslut och avfärdande av funktions- och 

utformningslösningar under planläggningen. Från planprövning uttrycks principiella 

funderingar kring hur mycket av planläggningen som är juridiskt möjlig att lägga ut på 

konsulter i enlighet med Renodlad beställarroll. Var går gränsen för myndighetsutövning, 

och hur mycket av underlaget för myndighetsbeslut kan läggas ut på annan part? Mycket av 

planläggning rör rent tekniska aspekter, men successivt arbete och bedömningar rörande 

lokalisering, utformning, omgivningspåverkan och avvägningar mellan intressen kan vara 

besvärligt att avhända sig. Det kan finnas en risk att produktionstekniska aspekter inverkar 

på de aspekter och avvägningar som ska regleras i enlighet med den lagstiftade processen.  

Även konsulter har synpunkter kring att utföra vissa uppgifter åt Trafikverket, och att det 

kan vara förenat med svårigheter. En konsult säger att det till exempel är besvärligt att 

besvara granskningssynpunkter och upprätta granskningsutlåtanden åt Trafikverket, i och 

med att det kan vara svårt att känna till Trafikverkets strategi och riktlinjer i alla delar, även 

om Trafikverket sedan granskar förslaget till utlåtande. 

8.3.6. Pilotprojekt totalentreprenad med planläggning 

I arbetet med Renodlad beställarroll har det från upphandlingshåll initierats diskussioner 

om hur planläggningen tycks minska utrymmet för innovation i bland annat 

totalentreprenader. Planlagstiftningens restriktiva syn på markåtkomst och förhållandevis 

detaljerade utformningsbeskrivningar anses begränsa möjligheten till effektiva och 

anpassade lösningar i senare skede. En respondent uttrycker att verksamheter inom ramen 

för Renodlad beställare fick i uppgift att se över hur frihetsgraden för totalentreprenader 

kunde ökas. Planprövning gjorde en utredning och öppnade upp där det var möjligt, 

samtidigt som väg- och järnvägsplaner, till sin natur, innebär fastställelse av läge och 

huvudsaklig utformning med en hög grad av detaljering. Lagens frihetsgrader kring vad som 

fastställs i den formella plankartan, och vad som i stället redovisas på illustrationer, är 

förhållandevis små. En planprövare uttrycker, utifrån ett lagstiftningsperspektiv, att 

planlagstiftningen inte ändrats som en följd av Trafikverkets fokus på totalentreprenader. 

Exempel: Totalentreprenad på E20 som inkluderar planläggning 

På E20, etappen Vårgårda–Ribbingsberg, genomförs ett pilotprojekt där planläggning ingår 

i upphandlad totalentreprenad. Från Trafikverkets sida är det sagt att upphandlingsformen 

inte ska ha någon betydelse för planläggningsskedet. Men tillvägagångssättet öppnar upp för 

att tydligare värdera byggbarhet redan i lokaliseringsskedet, liksom att bättre säkerställa ett 

vägområde och en utformning som de facto är byggbart. Bland risker som lyfts fram nämns 

att ett överklagande kan innebära en betydande tidsförskjutning mellan planläggning och 
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byggnation. Det har också lyfts principiella farhågor kring intressekonflikter, om 

bedömningar och avvägningar i större utsträckning kan komma att avgöras utifrån 

entreprenörens intresse. En respondent menar dock att även Trafikverket hela tiden självt 

har att hantera sådana intressekonflikter, till exempel mellan markintrång och geotekniska 

förhållanden, där ett större markintrång kan förespråkas för att undvika kostnadsdrivande 

konstruktionslösningar som skulle drabba Trafikverket i rollen som finansiär och byggherre.  

8.3.7. Risk för en dyrare planläggning 

En förhållandevis vanlig uppfattning är att planläggningsprocessen också blivit generellt 

mer kostsam under de senaste åren, åtminstone för mindre åtgärder. Det händer att 

planläggning och projektering av en åtgärd kostar mer än byggnationen. Det finns dock 

ingen tillgänglig samlad statistik över kostnadsutvecklingen, och dess relation till den äldre 

respektive den nya lagstiftningen.  

Inte minst för små åtgärder kan det kostnadsmässigt vara avgörande om åtgärden kräver 

plan eller inte, enligt flera åtgärdsbeställare. Samtidigt uttrycker en miljöspecialist att 

kostnadsökningarna till del kan avspegla en ökad arbetsinsats och kvalitet. Kvalitet bör, 

enligt en respondent, också bedömas först utifrån slutresultatet – har planen kunnat 

genomföras i praktiken utan större avvikelser? I annat fall kan betydande kostnader ha 

tillkommit under byggskedet, exempelvis som följd av brister i den initiala planen.  

I mängdprojektet ”10 mil gång- och cykelväg” i region Väst uppgick 

projekteringskostnaderna till omkring 20 % av totalkostnaden, vilket upplevs som högt. 

Också medfinansierande kommuner har ifrågasatt kostnaderna, även om Trafikverket 

normalt bygger enligt högre standardkrav än vad kommunerna behöver förhålla sig till. En 

projektledare uttrycker sin syn på kostnaderna: 

De här åtgärderna som är ringa i sammanhanget ska ju inte behöva vara 20-30 % 

administrativa kostnader. Vi administrerar ju bort det bara. Och det är det man kunde önska 

att man kunde ordna i planläggningsprocessen. (Projektledare) 

 

Exempel på förändrad arbetsfördelning: upphandling av markförhandling 

Ett exempel på förändrad arbetsfördelning genom Renodlad beställare utgörs av 

markförhandlingen. I projektet ”10 mil gång- och cykelväg” i region Väst prövades ett 

upplägg för upphandling av markförhandlingsuppgifter. Vid startmötet inskränktes dock de 

upphandlade markförhandlarnas arbetsuppgifter utifrån oklarheter kring var gränsen för 

myndighetsutövning går. Projektledare och markförhandlare i projektet uppskattar att 

planläggningskostnaderna ökade betydligt som följd av att markförhandlingsuppgifter 

upphandlades. Dels som följd av det dubbelarbete som uppstod då formella handlingar 

behövde kontrolleras och godkännas, dels då handlingar innehöll betydande brister och 

formella felaktigheter. Det blev då enklast att på egen hand, internt, genomföra justeringar 

och utifrån egen erfarenhet bedöma vilka kompletteringar som krävdes.  I projekt har det 

förekommit att exempelvis landskapsarkitekter agerat underkonsult utan sakkompetens i 

markjuridik, något som kan leda till rättssäkerhetsrisker. Bland återkommande problem 

nämns bristande analys, avgränsning och motivering av fastighetsförteckningar.  

I uppdragsbeskrivningarna har inriktningen nu blivit att så mycket arbetsuppgifter som 

möjligt läggs på projekterande konsult, men inför upphandlingen har markförhandlaren 
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möjlighet att stryka delar som inte bör ingå. Vad som läggs ut är också något mindre 

omfattande än i det pilotförsök som gjordes i cykelprojektet. Med nuvarande mallar ser 

respondenter inga risker rörande myndighetsutövningen. De menar också att 

upphandlingen vid behov kan frigöra resurser internt. Upphandling kan på så sätt vara ett 

medel att jämna ut arbetsbelastningen, om omfattningen av upphandling varieras beroende 

på hur många projekt som för tillfället kräver markförhandlingskompetens.  

Markförhandlare anser att upphandlad markförhandling kan fungera väl om den 

upphandlade konsulten har rätt kompentens. Däremot upplevs arbetet bli mindre 

stimulerande. Trafikverkets markförhandlare reduceras till en kontrollpost när den närmare 

kontakten med projektet försvinner. Arbetet blir att kontrollera värdebedömningar, se över 

vägområden, priser och intrång i ett par vändor med konsulten, samt att säkerställa att 

motiveringarna i värdebedömningarna är av bra kvalitet. Och det blir dyrare till följd av det 

dubbelarbete och den granskning som upphandlingen medför. Det är också svårt, liksom för 

planläggningen i stort, att på förhand specificera förväntad arbetsinsats utifrån vad som 

kanske kommer behöva utföras. Precis som för andra teknikområden blir effekten att det 

finns en markförhandlare på vardera sidan, hos beställaren respektive utföraren, som ska 

koordinera arbetet sinsemellan. Inriktningen är att Trafikverkets markförhandlare ska 

kunna ta en mer tillbakalutad roll, men respondenter menar att det är en lång väg kvar tills 

fullgod kompetens byggts upp på konsultsidan.  

8.4. Summering 

• Det är svårt att specificera planläggnings- och projekteringsuppdrag till fast 

pris, vilket komplicerar såväl Trafikverkets upphandling som konsulternas 

anbud. Konsulter uttrycker att de behöver bedöma vilka av de specificerade 

leveranserna som i praktiken kommer behöva utföras, vad som är ”tillräcklig” utredning 

och hur många alternativ av olika faktorer som ska utredas. Om ”allt ska ingå” behöver 

konsulten ta större hänsyn till risken för det i sitt anbud. Också hanteringen av 

granskningssynpunkter, särskilt i sena skeden, kan leda till konflikter om 

kostnadsansvar. 

• Inriktningen i Renodlad beställare och ökad tillämpning av fast pris kan, 

enligt respondenter såväl inom Trafikverket som bland konsulter, inverka 

negativt på såväl samarbetsklimat som kreativitet och kvalitet i 

planläggningen. Kravet på kalkylerbarhet, i kombination med totalpris som främsta 

utvärderingskriterium av anbud, bidrar till en rigiditet i projektgenomförandet.  

• I vissa projekt tillämpas en inledande skissfas till rörligt pris för att tydligare 

specificera omfattningen av arbete till efterföljande fast pris. Det är dock inte 

självklart var gränsen går mellan inledande skissfas och formell planläggning, vilket kan 

leda till konflikter. Vidare uppstår principiella frågor om när planläggning och samråd 

enligt lagstiftningen inleds. 

• Samordningen av intressen inom Trafikverkets verksamhetsområden, 

specificering av uppdraget och upphandlingsförberedelser kan innebära 

betydande ledtider. Ju mer som specificering och kalkylerbarhet upphandlingen 

kräver, desto större krav ställs på projektuppstartsfasen. I praktiken kan det innebära att 

betydande information sammanställts redan vid upphandlingstillfället, som bland annat 
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kan nyttjas i skedet samrådsunderlag för länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan.  

• Flera respondenter förespråkar skedesvisa projektledare, bland annat 

utifrån kompetensbehov. En allmän åsikt som framkommit i studien är att 

sakkompetens i planläggningsfrågor behöver stärkas. Idag betonas att projektledare bör 

följa projekt ”från ax till limpa”, vilket kräver bred kompetens kring såväl formella 

samråd och planläggning, projektering och byggbarhet som praktisk byggledning. Det 

kan då också gå ett par år innan man åter driver en planläggningsprocess, vilket minskar 

möjligheten att bygga upp ett personligt lärande. Respondenter ser dock också fördelar 

med att projektledare blir bärare av kunskap från tidigare processteg, i de fall de följer 

åtgärden hela vägen. 

• Respondenter har lyft principiella frågor kring hur mycket arbetsuppgifter i 

processen som kan läggas ut på externa aktörer utan att planläggning som 

myndighetsutövning äventyras. Hur görs avvägningar mellan intressen, och hur 

fattas exempelvis beslut om att välja bort utformnings- och lokaliseringslösningar? 

Diskussionen rör också upphandling av markförhandlingsuppgifter, där bristande 

kompetens och kvalitet, liksom formella fel, förekommit.  

• En dyrare planläggning? Många respondenter upplever att 

planläggningsprocessen är kostsam. Administration upplevs, särskilt i mindre 

projekt, utgöra betydande tids- och kostnadsdrivande faktorer. Flera respondenter 

uttrycker också att upphandling av tjänster inom nya områden, till exempel 

markförhandling, lett till betydande dubbelarbete och ökade kostnader. 

• Kompletteringar i sena skeden, exempelvis i fastställelseskedet, kan dra ut 

på tiden, då upphandlade resurser då kan vara upptagna med andra 

uppgifter.  
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9. Fördelar och risker med paketering av 
åtgärder 

Inom föreliggande studie har två projekt som omfattat planläggning av flera, paketerade 

åtgärder studerats. Projekten har rört busshållplatser respektive gång- och cykelvägar (se 

också bilaga I). Utifrån generella åsikter bland respondenter i denna studie kring behov av 

stärkt kompetens och lärande, liksom uppfattningar om att beställningsrelationer mellan 

Planering och Investering, liksom mellan Trafikverket och upphandlad konsult, kan 

komplicera planläggningen, beskrivs i detta avsnitt generella fördelar såväl som risker med 

att paketera ihop åtgärder.  

9.1. Erfarenheter av paketering 

9.1.1. Stärkt möjlighet att anpassa arbetsformer, etablera mer långsiktiga 

relationer och kontinuerligt lärande 

Genom att paketering innebär att samma processkeden genomförs upprepade gånger blir 

incitamenten för, liksom effekterna av, att situationsanpassa arbetssätt, handlingar och 

process större. I båda studerade åtgärdspaket har arbetssätt diskuterats och genomgått 

anpassning, om än i olika grad. Båda projekten har dock tillvaratagit vunna erfarenheter i 

förberedelser och upphandling av fortsättning på respektive projekt med ny konsult.  

Arbetssättet anses möjliggöra ett gemensamt lärande under projektets gång, vilket bland 

annat uttrycks som att delåtgärder över tid kommit att genomföras snabbare och med ökad 

kvalitet. Att organisation och relationer blir mer långvariga, såväl internt i Trafikverket som 

gentemot konsulten och andra planeringsaktörer såsom kommuner och länsstyrelsen, anses 

underlätta kommunikation, avstämning, beslutsfattande med mera. Även konsulter har gett 

uttryck för dessa fördelar. Till del kan paketering på så sätt sägas minska negativa 

konsekvenser av organisatorisk uppdelning och upphandling av tidsbegränsade tjänster, 

genom att erbjuda en mer långsiktig organisationsform för planläggning. 

9.1.2. Möjligheter till effektivare process genom samordning 

Effektiviseringar i planläggning och projektering uppstår genom att möten kan genomföras 

sammanhållet för flera åtgärder. Samråd, liksom ärenden som berör länsstyrelser, 

kommuner, ledningsägare m.m. kan också koordineras, utarbetas och i vissa fall handläggas 

samordnat. Detta innebär överlag minskad administration. Om det inte finns krav på att 

särredovisa ekonomin för respektive delåtgärd så uppstår ytterligare administrativa 

förenklingar. 

Vid oförutsedda ledtider i enstaka projekt, t.ex. som följd av externa aktörers hantering, kan 

arbetet också drivas vidare för övriga åtgärder, vilket minskar risken för att dötider uppstår. 

Paketering kan också förbättra konkurrensen i entreprenadupphandling av mindre åtgärder 

då kontraktssumman blir större. 

9.1.3. Projektorganisationen behöver vara anpassad till arbetsmängden 

I de båda studerade projekten har det uttryckts att det är väsentligt att arbetsbördan 

anpassas till projektbemanningen. Vid paketering är det annars lätt att antalet parallella 
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åtgärder blir för omfattande, vilket minskar effektiviteten och ökar sårbarheten när ett par 

nyckelpersoner är de enda som har överblick över helheten. 

Vid ett stort antal åtgärder blir det också viktigt att tidigt ”scanna av” och bedöma 

förutsättningarna för respektive åtgärd, deras komplexitet och planeringsläge med mera, för 

att kunna planera process och resursanvändning på ett effektivt sätt. 

Inför en fortsättning på paketet ”10 mil gång- och cykelväg” i region Väst, den här gången i 

programform, är inriktningen att den samordnande projektorganisationen ska förstärkas, 

fler delprojekt kommer att initieras med färre åtgärder vardera, och som i större 

utsträckning befinner sig i olika skeden för att möjliggöra bättre överblick och jämnare 

arbetsbelastning. Förhoppningen är också att kunna engagera samordnande 

byggplatsuppföljare och projektekonom för att tidigare få in de perspektiven i arbetet. 

Jämfört med det tidigare projektet förstärks Trafikverkets interna organisation, och mindre 

ansvar för markförhandling och projektledning läggs ut på konsulten. Vidare är inriktningen 

att medfinansieringsavtal styrs upp genom att baseras på mer säkerställda 

schablonkostnader, samt delas upp i inledande projekteringsavtal och uppföljande 

produktionsavtal. Erfarenheterna från det tidigare paketet har diskuterats i dialog mellan 

Investering och Planering för att säkerställa lärande och ett effektivare fortsatt arbete. Varje 

delåtgärd som ingår bör också tidigt undersökas översiktligt för att bättre reda ut 

genomförandeförutsättningar och kunna gruppera likartade åtgärder.  

9.1.4. Risk att högt prioriterade åtgärder skjuts framåt i tid 

En projektledare lyfter fram att paketering dock kan innebära att enskilda objekt fördröjs 

när mängden objekt att hantera kan innebära en mer utdragen planläggningsprocess, och 

upphandlingen av entreprenad kan behöva vänta in andra planer som kanske råkat på 

hinder längs vägen. Denna risk lyfts också fram av samhällsplanerare och åtgärdsbeställare 

på Planering, som upplever att paketering kan leda till att högt prioriterade åtgärder kan 

fördröjas i de fall de paketeras. Särskilt mindre åtgärder kan också fördröjas som följd av att 

andra projekt prioriteras högre såväl hos konsulten som internt i Trafikverkets 

resursplanering.  

Kontinuitet och lärande vid paketering av åtgärder: Busshållplatser i Skåne 

och 10 mil gång- och cykelväg 

Trafikverket har med finansiering av Skånetrafiken under 2015-16 bedrivit ett samlat arbete 

för om- och nybyggnad av busshållplatser i projektet Busshållplatser i Skåne, där merparten 

genomförts som små och okomplicerade åtgärder (typfall 1). I projektet lades inledningsvis 

tid på att etablera ett arbetssätt för utredning och ställningstaganden för åtgärderna i syfte 

att säkerställa en rättssäker och effektiv process. Samma konsult har varit engagerad under 

hela projekttiden, och kontinuerliga avstämningar har hållits mellan Planering, Investering 

och Skånetrafiken. Projektet exemplifierar ett arbetssätt där kontinuitet i organisationen, 

såväl internt som gentemot Skånetrafiken och konsulten, har inneburit goda förutsättningar 

för att anpassa arbetsprocessen och utveckla ett gemensamt lärande. Vid upphandling av ny 

konsult har det anpassade arbetssättet kunnat arbetas in i uppdragsbeskrivningen, samtidigt 

som den interna organisationen, kontakten med Planering och Skånetrafiken, upprätthålls. 

Arbetet förväntas kunna effektiviseras i fortsättningen, när arbetssätt och lärdomar 

utarbetats och finns kvar i Trafikverkets organisation.  
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I paketet 10 mil gång- och cykelväg (2013-16) i Västra Götaland fanns inledningsvis 

motsvarande idéer om en effektivisering genom erfarenhetsutbyte, lärande och utveckling 

under projektets gång. Ett stort antal åtgärder att hantera, i kombination med krav på 

särredovisning av kostnader för respektive åtgärd och omfattande administration och 

omförhandling av avtal om kommunal medfinansiering, innebar dock att utrymmet för 

lärande och utveckling inskränktes. Inför en fortsättning i programform från 2017 och 

framåt dras dock lärdomar från det tidigare arbetet där den interna projektorganisationen 

utökas och antalet åtgärder per delprojektgrupp minskas för att kunna driva planläggningen 

mer effektivt. Hanteringen av medfinansieringsavtal och kostnadsuppskattningar ses också 

över för att minska risken för tidskrävande omförhandling. 

9.2. Summering 

Ur ett planläggningsperspektiv är paketering av åtgärder intressant utifrån hur det påverkar 

förutsättningar för anpassade arbetsformer, lärande och effektivitet. Erfarenheter av 

paketåtgärder i denna studie omfattar följande slutsatser: 

• I genomförandet av åtgärder i paket/program ges stärkta förutsättningar att 

se över arbetssätt och organisation, samverkansformer, anpassning av 

planläggningsprocessen liksom omfattning på utredningar och dokument.  

• Paketering/program möjliggör mer långsiktiga och aktiva relationer och 

lärande såväl inom Trafikverket som mellan Trafikverket och andra 

planeringsaktörer (såsom länsstyrelse, kollektivtrafikmyndighet, berörda 

kommuner) och konsulter. Ett mer långsiktigt utbyte kan också etableras i berörda 

sakfrågor mellan verksamhetsområden inom Trafikverket, såsom Planering och 

Investering. Till del kan paketering på så sätt sägas minska konsekvenserna av 

organisatorisk uppdelning och upphandling av tidsbegränsade tjänster, genom att 

erbjuda en mer långsiktig organisationsform för planläggning. 

• Arbete med ett större antal åtgärder ger också direkt lärande och 

erfarenhetsåterföring kring planläggningsprocessen och dess formella 

hantering som avspeglas i att brister minskar över tid. På så sätt kan deltagande 

i paket/program också ge individuellt lärande och kompetensutveckling.  

• En tidig ”screening” och sortering av de åtgärder som ingår vad gäller 

komplexitet, planeringsläge m.m. lyfts fram som viktigt för ett effektivt 

arbete. I de båda studerade paketen har det visat sig att åtgärder ingått som inte varit 

lämpliga för genomförande i sammanhanget. Likaså kan på pappret liknande åtgärder i 

praktiken ha väsentligt skilda genomförandeförutsättningar. 

• Då planprocessen är oförutsägbar är det lämpligt att paketera 

genomförandet i ett senare skede, närmare inpå produktionsstart. Risken är 

annars stor att enskilda åtgärder vars planläggning dragit ut på tiden försenar 

genomförandet av andra åtgärder.  

• Ett för stort antal åtgärder att hantera parallellt drar ner tempot i 

planläggningen för paketet som helhet, särskilt om många åtgärder 
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samtidigt befinner sig i samma skede. Det innebär också risker när mycket 

information blir personberoende.  

• Paketering kan, använt i fel sammanhang, innebära att enskilda åtgärder 

som prioriterats högt i den ekonomiska planeringen fördröjs i 

genomförandet. De vinster i genomförandeskedet som en paketering innebär kan 

hamna i konflikt med den samhällskostnad en senareläggning medför. 

• Krav på ekonomisk särredovisning, och hantering av medfinansieringsavtal, 

kan innebära omfattande administrativ tid och kostnad, särskilt för små 

åtgärder. Specificerad redovisning och revidering av medfinansieringsavtal innebar en 

omfattande administration i ”10 mil gång- och cykelväg”. I ”Busshållplatser i Skåne” 

krävdes ingen sådan särredovisning, vilket anses ha besparat projektet stora 

administrativa kostnader.  
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10. Slutsatser och diskussion 

2013 års nya lagstiftning syftade till en enklare, effektivare och mer samverkansorienterad 

planläggningsprocess. På flera sätt har lagstiftningens intentioner infriats: en sammanhållen 

process innebär att ledtider och antalet besluts- och prövningstillfällen minskat. Även 

miljöbedömningen har getts en mer anpassad, sammanhållen och effektiv process. Fler 

anmälnings- och dispensärenden som tidigare hanterades i separata processer kan nu också 

hanteras inom ramen för plansamrådet. Planläggning inleds nu normalt inte om 

finansiering för genomförande saknas, vilket bidragit till en starkare koppling till den 

ekonomiska planeringen, och mindre risk för att planläggning åldras och behöver tas om. 

Sammanjämkning av processuella regler för planläggning av väg och järnväg har bidragit till 

en större enhetlighet kring formalia i processen. Många respondenter anser att 

regelefterlevnad har stärkts tack vare en kombination av den nya lagstiftningen och 

utvecklade styrprocesser för Trafikverkets tillämpning. Införandet av yrkesrollen 

plansamordnare på varje Investeringsdistrikt anses också ha bidragit till att formella fel i 

planläggningen nu vanligen upptäcks och hanteras tidigare i processen.  

Samtidigt visar erfarenheterna i denna studie att vissa problem kvarstår, och att nya 

problembilder tillkommit. Erfarenheterna i studien väcker också principiella frågor om 

planläggningens fokus, relation till strategisk och ekonomisk planering, relation till andra 

aktörers planeringsprocesser, Trafikverkets ”samhällsutvecklarroll”, utrymme för 

samverkan inom utom projektet, upphandlings- och organisationsformer, kompetens och 

lärande. 

Utifrån de erfarenheter som beskrivits i föreliggande studie följer här ett diskuterande 

slutsatskapitel, indelat i ett antal teman. 

10.1. Fyra kännetecken för Trafikverkets planläggning 

Utifrån studerade styrdokument och erfarenheter som redovisas i denna studie kan ett par 

övergripande kännetecken för Trafikverkets tillämpning av planläggning noteras: 

a) Trafikverket är både planupprättare och byggherre, vilket innebär potentiella 

målkonflikter mellan ett ekonomiskt, funktionellt genomförandefokus (som 

byggherre) och ett utforskande, avvägande fokus (som planupprättare) 

b) Den samlade planeringen av infrastrukturåtgärder inom Trafikverket har en stark 

sekventiell uppdelning och åtskillnad mellan (tidig) specificering av ändamål, 

funktion och finansiering inom verksamhetsområde Planering och (efterföljande) 

detaljerad planläggning, projektering och genomförande inom verksamhetsområde 

Investering 

c) Arbetet organiseras i hög utsträckning genom kontraktsrelationer, dels i den interna 

beställningen, dels genom upphandling av projekterande konsulter. Detta medför 

behov av att i ett tidigt skede kunna specificera och kalkylera den åtgärd som ska 

planläggas 

d) Process och handlingar (leveranser i planläggningen) är i stor utsträckning 

standardiserade genom specificerade typfall och leveransskeden. 
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10.2. Glapp i planläggningens tidiga skeden knyts till intern organisering, 
styrning och upphandling 

I studien har respondenter uttryckt hur uppdelningen och ”skärningen” av den samlade 

infrastrukturplaneringen, från ursprunglig idé till färdigprojekterad åtgärd, inverkar på 

förutsättningarna att bedriva fysisk planläggning. Verksamhetsområde Planering beställer 

planläggning och genomförande av åtgärder utifrån de förberedande studier och den 

ekonomiska planering som de ansvarar för. Investering bedriver planläggning i projektform 

med behov av tydlig ”indata” i form av tid, kostnad och innehåll (TKI) för projektet, och 

upphandlar i sin tur merparten av planläggnings- och projekteringsuppgifterna av externa 

konsulter. Införandet av 2013 års planlagstiftning har skett parallellt med introduktionen av 

förändrade arbetssätt i enlighet med en renodlad beställarroll. Ett ökat ansvar har lagts ut 

på konsulter, och arbetsfördelningen mellan Trafikverkets projektorganisation som 

beställare, och konsulternas utförarorganisation, har blivit skarpare. Inriktningen innebär 

också ett fokus på en ökad andel planläggnings- och projekteringsuppdrag till fast pris, och 

en ökad andel totalentreprenader i anläggningsskedet, vilket ytterligare stärker krav på 

specificerad ”indata” vid upphandlingstillfället. Effektiviseringsarbete inom Trafikverket har 

också inneburit mer tydligt definierade verksamhetsområden och stärkt formalisering av 

kontaktvägar, t.ex. mellan verksamhetsområdena Planering och Investering.  

Den nya lagstiftningens uppdelning i förberedande studie som inte ska belysa lokaliserings- 

eller utformningsfrågor, följt av en sammanhållen fysisk planläggningsprocess, har 

inneburit att ett ”kunskapsglapp” uppstått såväl i den interna beställningen av planläggning 

som i Investerings efterföljande upphandling. De ökade kraven på specificering och 

kalkylerbarhet redan i tidigt skede förstärker effekterna av detta kunskapsglapp. Likaså 

uttrycker respondenter att intern styrning med verksamhetsmål om att bl.a. minska antalet 

ändringar av projektets initialt specificerade tid, kostnad och innehåll (TKI) också bidrar till 

önskemål om att tidigt specificera och kalkylera uppdrag i högre utsträckning.  

Detta har lett till svårigheter att beställa åtgärder internt, samtidigt som konsulter uttrycker 

att det är svårt att lägga anbud till fast pris, eftersom det är oklart vilka uppgifter som 

faktiskt kommer behöva utföras inom ramen för den fasta ersättningen. En respondent 

uttryckte att organiseringen av planläggning på detta sätt innebär något av en paradox: 

uppgifter som ska specificeras innan planläggningen inleds förutsätter att planläggning är 

genomförd. 

Dagens organisering och upphandlingsförfarande reser också principiella frågor i relation 

till lagstiftningens syn på planläggningens syfte och funktion. Den förberedande 

åtgärdsvalsstudien ska peka ut problem, behov och funktion, medan alla frågor som rör 

lokalisering och utformning ska behandlas inom ramen för planläggning med tillhörande 

miljöbedömning och samrådsprocess. Som en följd av det kunskapsglapp som uppstått, och 

vars effekter alltså förstärks av intern styrning såväl som upphandlingsförfarande, uppstår 

behov av att på andra sätt konkretisera åtgärder så att de blir möjliga att beställa, och 

kalkylera. Åtgärdsvalsstudier, liksom informella planeringsaktiviteter såsom 

funktionsutredningar, idéstudier och skissfaser, tycks i högre utsträckning än vad 

lagstiftningen syftat till ha kommit att inkludera utredning och utvärdering av vissa 

lokaliserings- och utformningsfrågor, i syfte att specificera den efterföljande 

planläggningens omfattning så att den blir kalkylerbar. 
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Åtskilliga respondenter, såväl inom som utom Trafikverket, ifrågasätter värdet av att alls 

upphandla planläggning till fast pris. Planläggning syftar till att utreda osäkerheter och 

anpassa arbetet till ny kunskap som framkommer under arbetets gång, och är i det 

avseendet väsensskilt från att t.ex. upprätta en bygghandling, där förutsättningarna att 

kalkylera ett anbud till fast pris normalt är goda. Respondenter uttrycker vidare att 

tillämpningen av fast pris, i kombination med de osäkerheter kring uppdragets omfattning 

som planläggning till sin natur innebär, inverkar negativt på samarbetsklimatet i projekt där 

ombudsdiskussioner om vad som förutsätts ingå i ursprungsuppdraget ökat graden av 

konflikt mellan beställare och utförare. Vidare riskerar, enligt respondenter såväl som 

tidigare forskning, tillämpningen av fast pris i uppdrag med oklar omfattning leda till 

generellt ökade anbudspriser såväl som en mindre genomarbetad fysisk planläggning och 

miljöbedömning.  

Respondenter anser också att planläggningen, särskilt för mindre åtgärder, kommit att bli 

för omfattande och kostnadskrävande, vilket de menar i stor utsträckning styrs av 

upphandlingsförfarandet. Upphandling sker utifrån typfall och standardiserade mallar med 

specificerade listor över bruttoleveranser i uppdragsbeskrivningen. Om projektet inte 

specifikt ”skriver bort” leveranser så ingår de i uppdraget som ska kalkyleras, och avspeglas i 

konsulternas anbud.  

10.3. Två motstridiga rationalitetsideal 

I planeringsprocessen tycks, med dagens tillämpning, två rationalitetsideal krocka med 

varandra. Trafikverkets inriktning på standardisering, renodling, kalkylerbarhet i tidigt 

skede, fast pris, tydligt definierade och avgränsade verksamhetsområden med mera tycks 

utgöra bidragande orsaker till flera av de problembilder som identifierats i studien. Det rör 

sig om intern beställning och upphandling av konsult, liksom utrymme för samverkan såväl 

mellan Investering och Planering som mellan Trafikverket och utförande konsult under 

projektets gång. 

Den interna styrningen kommer i konflikt med fysisk planläggning som verksamhet, med 

dess syfte att utreda osäkerheter, pröva olika lösningar och alternativ, avväga en mängd 

allmänna och enskilda intressen, och att bedriva arbetet på ett sätt som säkerställer 

transparens och påverkansmöjligheter och samtidigt tar tillvara på samverkan med andra 

myndigheter och intressen.  

Att respondenter uttrycker att planeringskompetens borde införas som en särskild 

stödkompetens i projekten antyder att planering kommit att ses som en stödverksamhet åt 

ett genomförandeinriktat projekt där tidiga indata såsom kostnadskalkyler, tidplaner och 

kontraktsrelationer har en starkt styrande roll för arbetet. Det tycks ha skett en förskjutning, 

där vissa värden och kunskaper kring ekonomisk styrning och projektledning getts en 

starkare betoning, och planeringskompetens med de värden som planlagstiftningen ger 

uttryck för kommit att få en något svagare position.  

Detta resonemang kan tydliggöras genom att se på planläggning enligt lagstiftningen som en 

process, eller som en slutprodukt som ska levereras i enlighet med på förhand uppställda 

projektförutsättningar för tid, kostnad och innehåll (TKI), vilket Trafikverkets 

processtyrning betonar.  
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10.4. Miljöbedömning i den sammanhållna processen 

10.4.1. En sammanhållen process ger bättre möjligheter att integrera 

miljöaspekter  

Respondenter, inklusive miljöspecialister, anser överlag att möjligheten att utarbeta 

miljöbeskrivning sammanhållet med planläggningen är positivt och öppnar för ett integrerat 

arbetssätt under hela processen fram till granskningshandling. Likaså ses det i grunden som 

positivt att dispenser från generellt biotopskydd och anmälan om s.k. ”12:6-samråd” ska 

hanteras inom plansamrådet med länsstyrelsen, vilket ger förutsättningar att hantera också 

dessa frågor tidigare och mer integrerat i processen. 

10.4.2. …men ställer större krav på projektet att utreda, belysa och samråda i 

ändamålsenliga former 

I praktiken upplever respondenter dock att miljöbeskrivning, liksom hantering av generellt 

biotopskydd och 12:6-frågor i vissa projekt nu ges en mindre noggrann bedömning och 

prövning än tidigare, då de var föremål för prövning i särskild ordning. Såväl 

projektmedlemmar som länsstyrelser uttrycker att avsaknaden av en särskild prövning av 

miljöbeskrivningen (som görs vid formell MKB) återkommande innebär att länsstyrelsen, 

efter det tidiga samrådet, ges förnyad möjlighet att tycka till först i samband med 

granskningsyttrandet. I detta sena skede, menar flera respondenter, ska det mycket till för 

att stoppa en plan eller kräva större ändringar på grund av brister i planförfarandet. Särskild 

vad gäller generellt biotopskydd anser respondenter att hanteringen generellt fått en mindre 

detaljerad prövning när frågan nu inte längre prövas som enskilt ärende. 

Flera respondenter, på Trafikverket såväl som länsstyrelser och Naturvårdsverket, anser 

också att miljöaspekter av lokaliseringsval blivit mindre genomarbetade, motiverade och 

genomlysta när den särskilda MKB:n i lokaliseringsskedet inte längre utarbetas, utan 

lokaliseringen samråds utifrån en ”påbörjad MKB”. En miljöspecialist upplever dock att fler 

lokaliseringsstudier genomförs idag än tidigare, i och med att processen blivit mindre 

omfattande och tidskrävande än den tidigare särskilda väg-/järnvägsutredningen. Detta 

skulle då innebära att möjligen fler åtgärder är föremål för lokaliseringsutredning än 

tidigare, men att kvalitet och omfattning i utredningarna nu uppvisar större variation. 

Den sammanhållna processen anses, ur ett miljöperspektiv, ställa större krav på sakkunskap 

och kompetens i såväl planerings- som miljöfrågor inom projektet jämfört med tidigare. När 

vissa tidigare formella avstämningstidpunkter och prövningar, t.ex. av lokaliseringsval, fallit 

bort, blir det viktigare att projekten säkerställer lämpliga samråds- och arbetsformer 

tillsammans med externa aktörer, främst länsstyrelse och kommun, men även andra 

berörda intressen. Den minskade formaliseringen ger möjligheter till en tidigare och mer 

integrerad genomlysning av miljöfrågor, men det förutsätter ett aktivt förhållningssätt till 

frågorna från projektens sida. 

10.4.3. …samtidigt som miljöbedömningen uppfattas bli för omfattande i projekt 

utan betydande miljöpåverkan 

Parallellt med åsikterna att vissa frågor ges mindre noggrann utredning än tidigare uttrycker 

respondenter även att miljöbedömningen, särskilt för mindre åtgärder som ej antagits 

innebära betydande miljöpåverkan, är för omfattande. Såväl 
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Transportinfrastrukturkommittén som departementsskrivelsen kring nytt 6 kap. 

miljöbalken understryker att resursåtgång för bedömning och prövning ska vara betydligt 

mindre i de projekt som inte antas medföra betydande miljöpåverkan, jämfört med tidigare.  

Respondenternas varierande synpunkter kan tolkas som att det finns en generell 

uppfattning att miljöbeskrivningar överlag borde kunna utföras enklare och innebära 

mindre omfattande underlag och arbetsinsatser, men att vissa särskilda prövningar enligt 

miljöbalken, kring biotopskydd och 12:6-samråd, riskerar att bli mindre noggrant bedömda 

jämfört med tidigare.  

Liksom det uttrycks i departementsskrivelsen så tycks utmaningen ligga i att finna en 

lämplig ordning och avgränsning av underlaget för bedömningen av åtgärder som inte antas 

medföra betydande miljöpåverkan. 

10.5. Samordning och samverkan med länsstyrelse och kommuner 

Behov av tydligare och utvecklade former för samordning och samverkan mellan 

Trafikverket och andra myndigheter, främst länsstyrelser och kommuner, har betonats i 

tidigare studier av planläggningsprocessen. Detta bekräftas också av respondenter i 

föreliggande studie. 

10.5.1. Kommunal planering 

Lagstiftningen betonar att Trafikverket bör söka möjligheter att samordna väg- och 

järnvägsplaneringen med andra aktörers planering. I praktiken anser dock respondenter att 

lagstiftningens möjligheter till formell samordning med kommunala planer getts en otydlig 

och komplicerad utformning, och inte innebär någon nämnvärd potential till effektivisering. 

Samordning av processer på frivillig väg, rörande till exempel samråd med allmänheten, 

förekommer dock förhållandevis ofta när väg- eller järnvägsplan är beroende av kommunal 

detaljplanering.  

Lagstiftningens nya möjlighet till undantag från kommunalt bygglovkrav för vissa 

anläggningar som redovisats i väg- eller järnvägsplan har inte heller tillämpats i någon 

större omfattning. Respondenter uttrycker att kommuner kan motsätta sig förfarandet och 

förespråka en vanlig, särskild prövning närmare inpå byggskedet och utifrån mer 

specificerade handlingar. Kommuner har också ändrat uppfattning, efter att inledningsvis 

accepterat bygglovsbefrielse, t.ex. för att frågan inte samordnats internt mellan tjänstemän 

aktiva i planskedet respektive bygglovhandläggare. 

Det tycks finnas kunskapsbrister hos såväl Trafikverket som kommuner om varandras 

processer och arbetssätt. Kommuners arbetssätt och organisering varierar, och kommunal 

planering har en politisk dimension som ofta kan innebära betydande ledtider, vilket kan 

göra det svårt att hålla jämnt tempo med väg- och järnvägsplaneringen. En möjlighet som 

lyfts fram är att i högre utsträckning upphäva de delar av detaljplan som strider mot väg- 

eller järnvägsplan, istället för att upprätta ny eller ändra befintlig detaljplan, som innebär en 

mer omfattande process. 

Överlag anses potential till effektivisering också finnas i att gemensamt, i tidigt skede, 

diskutera igenom planeringsläget, samråds- och arbetsformer, tidplaner och 

beslutsprocesser för att på så sätt klargöra förutsättningar och förväntningar. 
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10.5.2. Länsstyrelser 

Den sammanhållna processen ställer större krav på projektorganisationen att anpassa 

samråds- och arbetsformer med länsstyrelsen i syfte att säkerställa en ändamålsenlig och 

anpassad process och hantering av miljöaspekter. Även länsstyrelser har olika arbetssätt och 

rutiner, vilket förstärker behovet av att klargöra de specifika förutsättningarna i tidigt skede.  

I vissa län har det etablerats mer övergripande möten mellan Trafikverket och länsstyrelsen, 

där generella frågor om rutiner och hantering, liksom planeringsläget, stäms av. På sina håll 

har ett förfarande där Trafikverket själva gör en initial bedömning av om åtgärden medför 

betydande miljöpåverkan införts, som underlag för det tidiga samrådet. Åtminstone en 

länsstyrelse har också börjat begära in digitala handlingar inklusive tänkta vägområden som 

digital kartfil, vilket anses effektivisera beredning och samråd, när vägområdet direkt kan 

appliceras på länsstyrelsens digitala kartlager.  

10.6. Sakkunskap och kompetens för att anpassa och säkerställa 
processen och dess syfte 

Ett återkommande tema i de intervjuer som genomförs är behov av stärkt kompetens, och 

utrymme att göra situationsspecifika bedömningar utifrån sakkunskap och erfarenheter av 

planläggning. Kompetens lyfts både som svar på hur planläggningen kan anpassas i större 

utsträckning, och hur en ändamålsenlig och effektiv samråds- och miljöbedömningsprocess 

kan säkerställs under arbetets gång.  

Vissa respondenter förespråkar skedesvisa projektledare och stärkt utbildning i 

planeringsfrågor, andra uttrycker istället att en stödkompetens i planerings- och 

planläggningsfrågor bör finnas i projektens grundbemanning.  Respondenter efterfrågar 

också lärande genom goda exempel på planhandlingar och processer som genomförts 

anpassat och effektivt, till exempel enkelt utformade planunderlag och miljöbeskrivningar.  

Lärande kring planläggningsfrågor och anpassning av process och handlingar kan också 

utvecklas genom mer långsiktiga och stabila projektorganisationer, internt såväl som i 

relation till konsult och andra aktörer, vilket de två studerade paketåtgärderna i denna 

studie visat. Vidare har respondenter uttryckt önskemål om kortare kontaktvägar mellan 

samhällsplanerare, utredare och åtgärdsplanerare på Planering, och 

planläggningsorganisationen på Investering, liksom ökad möjlighet att mer direkt kunna 

följa processen och stämma av nya frågeställningar under arbetets gång. 

10.7. Undantag från, och förenklingar av, planläggningsprocessen 

10.7.1. Små och okomplicerade åtgärder i praktiken en inskränkning av praxis 

Möjligheten att genomföra vissa åtgärder utan att upprätta plan ersatte i den nya 

lagstiftningen motsvarande möjlighet i tidigare lagstiftning att vid frivillig markåtkomst 

utarbeta en plan utan att formellt fastställa den. Lagstiftarna önskade förenkla förfarandet 

för små och okomplicerade åtgärder, och bedömde att den nya lagstiftningen skulle 

innebära en utvidgning jämfört med tidigare ordning. I praktiken anser dock flertalet 

respondenter att det snarare kommit att innebära en inskränkning av tidigare utvecklad 

praxis inom tidigare Vägverket och Banverket. Som anledning anges att den tidigare 

lagstiftningens undantag användes yvigt. Parallellt med den nya lagstiftningen har ett 
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omfattande internt arbete i Trafikverket inneburit stärkta och centraliserade rutiner för 

planläggning, som enligt respondenter lett till en ökad regelefterlevnad. Vad som på pappret 

bedömdes vara en utvidgning kan därför också sägas vara en formell utvidgning, men som i 

den mer uppstyrda tillämpningen enligt vissa respondenter blivit en de facto-inskränkning.  

Merparten respondenter upplever att de flesta åtgärder som bedöms utgöra ”små och 

okomplicerade åtgärder” överensstämmer med lagens intentioner. Flera har dock beskrivit 

åtgärder som de anser utgöra tydliga exempel på åtgärder som borde ha planlagts. Det rör 

sig om olika typer av åtgärder på väg och järnväg, men särskilt större trimningsåtgärder har 

lyfts fram, däribland flera exempel på tillkommande körfält inom befintligt vägområde i 

storstadsområden. Dessa åtgärder medför, enligt respondenterna, mer än obetydlig 

ytterligare omgivningspåverkan, t.ex. väsentliga förändringar av buller- och 

emissionsnivåer.   

10.7.2. Endast liten vinst i förenklat kungörelse- och granskningsförfarande 

Lagstiftningens möjlighet till förenklat kungörelse- och granskningsförfarande har av 

respondenter inte setts som någon väsentlig förenkling. Dels kan det vara svårt att tolka vad 

som ”saknar intresse för allmänheten”, dels innebär det förenklade förfarandet normalt 

ingen betydande tidsvinst eller processuell förenkling. Flera respondenter har också uttryckt 

att ett förenklat förfarande kan vara problematiskt, i de fall det i efterhand visar sig finnas 

synpunkter som då inte framkom under processens gång. 

10.8. Omfattning, effektivitet och ändamålsenlighet 

Planläggning omfattar ett antal moment som krävs av lagstiftningen, samt skeden och 

leveranser som specificerats av Trafikverket. Vidare ingår, delvis beroende på projektstorlek, 

en mängd andra underlag, kalkyler och avrapporteringar i Trafikverkets process, såsom 

samlad effektbedömning, klimatkalkyl och livscykelkalkyl. Respondenter har uttryckt att om 

så mycket ska utarbetas i planläggningsprocessen så blir planläggningsprocessen också dyr. 

Däremot kan dessa underlag som ”plussats på” eventuellt ge vinster i ett större perspektiv. 

Leder det till en lägre livscykelkostnad för anläggningen, lägre total klimatpåverkan, stärkt 

samhällsekonomisk lönsamhet, ökade möjligheter till kommunal bebyggelseutveckling eller 

bättre generell uppfyllelse av transport- och miljöpolitiska mål?  

Dokumentens fokus på att stärka styrningen av olika parametrar i planläggningen i syfte att 

uppnå olika typer av mål, visar hur sammanflätad och betydelsefull planläggningsprocessen 

är för såväl föregående strategisk och ekonomisk planering som det efterföljande 

byggskedet. Det är den sammanlagda processen, från tidig idé i strategisk och förberedande 

planering, fram till färdig anläggning, som avgör en åtgärds nytta och ändamålsenlighet. Om 

de kalkyler och underlag som utarbetas i planläggningsprocessen bidrar till en ökad 

ändamålsenlighet så kan de ur det perspektivet också anses vara effektiva.  

En respondent refererar en projektenhetschef som en gång uttryckte att, visst, planläggning 

tar tid, men frågan är om det tar för mycket tid? Lagstiftaren har uttryckt ambitioner med 

planläggningen. Och ur det perspektivet kanske dagens omfattning kan anses vara rimlig?  
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10.9. Utvecklingsmöjligheter utifrån produktions- och 
samhällsutvecklarperspektiv 

Slutligen, och som en återkoppling till Trafikverkets två styrideal kring Renodlad beställare 

och som samhällsutvecklare. På ett principiellt plan kan Trafikverkets planläggning 

utvecklas från två skilda håll: dels utifrån ett synsätt på rationalitet som återspeglas i 

Renodlad beställarroll, dels utifrån ett planeringssynsätt mer i linje med Trafikverkets roll 

som samhällsutvecklare. Vidare skulle en mindre rigid uppdelning mellan förberedande 

åtgärdsvalsstudier inom verksamhetsområde Planering och planläggning inom 

verksamhetsområde Investering kunna ge möjligheter till ett minskat kunskapsglapp och en 

stärkt koppling mellan tidig och detaljerad planering. 

10.9.1. Stärkt produktionsfokus: Planläggning som del av totalentreprenad 

Trafikverket har inom ramen för Renodlad beställare strävat efter att öka utrymmet för 

innovation och frihetsgrader i totalentreprenader genom att se över hur den formella planen 

kan utformas på ett sätt som medger ökat handlingsutrymme i genomförandet. Bland annat 

av den anledningen har plankartor standardiserats, och fastställelse innebär nu att endast 

plankartan – inte planhandlingarna i övrigt – fastställs. Trafikverket har också inlett försök 

att låta totalentreprenören genomföra planläggningen. Tanken är att entreprenören därmed 

ska kunna utreda tekniska lösningar utan att planen i förväg begränsar handlingsutrymmet. 

Planläggning och genomförandeinriktad detaljprojektering kan då genomföras mer 

integrerat. Detta förhållningssätt till planläggningen kan sägas vara produktionsinriktat, i 

linje med Renodlad beställarrolls inriktning på att utveckla anläggningsbranschen. 

Planläggning inom ramen för en totalentreprenad innebär dock också risker. Relationer 

mellan entreprenör, konsult och Trafikverket som beställare förändras, när projekterande 

konsult anlitas direkt av entreprenören. Samtidigt kvarstår Trafikverkets ansvar som 

planupprättare och därmed ansvaret för att åtgärden samråds, miljöbedöms och planläggs i 

enlighet med lagstiftningens krav och intentioner. Det ställer större krav på Trafikverket att 

motverka en potentiell risk för att entreprenörens egenintresse och tekniska lösningar blir 

styrande för planläggningen och ges större tyngd på bekostnad av allmänna och enskilda 

intressen i de utredningar, bedömningar och avvägningar som görs.  

10.9.2. Stärkt samhällsutvecklarfokus: Samordnad planering 

Ett alternativt förhållningssätt som också skulle kunna utvecklas kan sägas vara 

planeringsinriktat och mer spegla Trafikverkets inriktning att utvecklas som 

samhällsutvecklare. I Samordnad planering för dubbelspårsutbyggnaden längs 

Ostkustbanan Gävle-Sundsvall drev verksamhetsområde Planering planläggningsprocessen 

i fördjupad samverkan med fem kommuners översiktsplanering. Planläggningen bedrevs 

fram till val av lokalisering, vilket gjorde det möjligt att på en mer konkret och 

genomförandeinriktad nivå än i åtgärdsvalsstudier pröva alternativa lösningar, bl.a. 

lokalisering av korridorer och stationslägen i relation till lokala och regionala 

utvecklingsmöjligheter.  

Merparten åtgärder som Trafikverket planlägger har en förhållandevis svag koppling till 

kommunala och regionala utvecklingsmöjligheter. Det finns dock åtgärder som har en 

strukturerande effekt på samhällsplaneringen i stort, såsom åtgärder som möjliggör 

bebyggelseutveckling eller förändrar resemönster och pendlingsmöjligheter. För sådana 
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åtgärder skulle en breddad, samhällsutvecklande planläggningsprocess, i linje med 

Samordnad planering, kunna bidra till en mer genomarbetad samhällsutveckling genom att 

fler planeringsaspekter blir belysta i samordning mellan infrastrukturplaneringen och den 

kommunala och regionala fysiska planeringen i mer konkretiserad form än vad som är 

möjligt i en åtgärdsvalsstudie.  

10.9.3. Samrådsunderlaget som ”brygga” mellan Planering och Investering 

Det ”glapp” som idag uppstått mellan åtgärdsvalsstudien och planläggningen skulle också 

kunna minskas genom en annan organisering av planläggningsprocessen. Till exempel 

skulle det underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan – dagens skede 

”samrådsunderlag” – kunna genomföras av den organisation som utarbetat 

åtgärdsvalsstudien, av en särskilt ramupphandlad konsult som utarbetar samrådsunderlag, 

eller av Investerings projektgrupp som del av upphandlingsförberedelserna, då en mängd 

aspekter rörande miljö- och planeringsaspekter ändå ska sammanställas som underlag för 

upphandlingen av planläggning redan idag. Dessa tre skilda förslag på ändrad procedur för 

att ta fram samrådsunderlaget skulle kunna bidra med olika typer av vinster. Om Planering 

utarbetade underlaget skulle förutsättningarna att konkretisera åtgärdsvalsstudiens 

inriktning stärkas, och beställningen gentemot Investering skulle kunna bli mer 

genomarbetad och tydlig. Om projektgruppen på Investering skulle utföra arbetet skulle 

gruppens befintliga förberedelser inför upphandlingen komma till större praktisk nytta och 

samtidigt öka den interna kunskapen om projektet. Oavsett vilket förslag som skulle 

genomföras skulle specificeringen av projektet gentemot konsulten tydliggöras och innebära 

lägre grad av osäkerhet. Incitamenten att utarbeta informella utredningar för att öka 

specificeringen och kalkylerbarheten, som inte blir föremål för samråd och miljöbedömning, 

skulle minska. Oavsett vilken form som skulle väljas skulle ett samrådsunderlag utarbetat 

internt också kunna bidra till stärkt samverkan och gemensam förståelse för åtgärden 

internt, mellan Planering och Investering. Det skulle också kunna ge bättre förutsättningar 

att ta tillvara den kunskap som utarbetats i tidigare planeringssteg.  

De redovisade exemplen ovan visar på organiseringens betydelse för vilka värden och vilken 

rationalitet som sätts i fokus i planläggningsprocessen. Den formella 

planläggningsprocessen genomförs idag i en standardiserad projektform inom 

verksamhetsområde Investering, men planläggningen – och delar av den – kan organiseras 

på andra sätt, utifrån vilka problem som behöver lösas, och vilka värden som prioriteras.  
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Läsanvisning 

Förliggande fallbeskrivningar utgör underlagsmaterial i utarbetandet av studien Utvärdering av 

planläggningsprocessen för väg och järnväg – Erfarenheter av 2013 års lagstiftningsförändringar. 

Under arbetets gång har fallbeskrivningar getts något olika disposition och innehåll, bl.a. beroende på 

tillgänglig dokumentation och de frågeställningar som framstått som särskilt intressanta genom 

intervjuer och dokumentstudier. Över tid har fler underlag kommit att inarbetas i fallbeskrivningarna, 

bl.a. beskrivningar av projektens framåtskridande i månatliga uppföljningar. 

11 väg- och järnvägsplaner inom 7 separata projekt har studerats (kapitel 1-7). Därtill har två 

mängdåtgärder (paketering av åtgärder) beskrivits mer övergripande (kapitel 8-9). Slutligen ges en 

introduktion till projektet Samordnad planering av Ostkustbanan (kapitel 10). Det sistnämnda projektet 

har i egen regi publicerat vunna erfarenheter i flera Trafikverkspublikationer.  

Tack till projektledare, konsulter och andra projektmedarbetare som välvilligt ställt upp med tid och 

delat med sig av såväl goda som – emellanåt – mindre goda erfarenheter i projekten. Summariska 

beskrivningar av komplicerade planeringsprojekt fångar inte alla erfarenheter, och innebär alltid att 

författaren i någon mån tolkar respondenters svar. Läs därför fallbeskrivningarna med detta i åtanke. 
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1 Cirkulationsplats Albyberg 

Vägplanen, som vann laga kraft i december 2014, möjliggör 

anläggande av en cirkulationsplats med dubbla körfält på väg 

277, Dalarölänken, i Haninge kommun. Åtgärden ger en 

anslutning till det allmänna vägnätet för den första 

utbyggnadsetappen av det planerade verksamhetsområdet 

Albyberg, beläget söder om väg 277. Planen möjliggör också 

anläggande av en GC-överfart i anslutning till 

cirkulationsplatsen samt en framtida anslutning vid 

exploatering också norr om väg 277. Planläggningen har skett 

enligt typfall 2 med förenklat samrådsförfarande, då åtgärden 

omfattats av samråd och i sin helhet ryms inom tidigare 

lagakraftvunnen detaljplan. Planeringen av Albyberg har 

pågått i flera omgångar sedan slutet av 1980-talet. Aktuell 

vägplan har föregåtts av planprogram (2005-06), detaljplan 

(2009-10) och förstudie (2009-10).
1
 

1.1 Historik: Detaljplanering och förstudie föregick vägplan 

Haninge kommun bedrev 1988-92 planarbete med framtagande av planprogram samt detaljplan för en 

första utbyggnadsetapp av arbetsområdet Albyberg. Arbetet avbröts dock, och detaljplanen fördes 

aldrig till antagande till följd av starkt motstånd från närboende och en vikande fastighetsmarknad.  

1.1.1 Detaljplaneprogram (2005-06) 

Albyberg redovisades som ett framtida verksamhetsområde i Haninge kommuns översiktsplan 2005. 

Kommunen upprättade 2005-06 ett detaljplaneprogram. I programmet uttrycks att Albyberg har ett 

fördelaktigt läge för industrietablering. Avståndet till bostäder är relativt långt. Området ligger i ett 

gynnsamt läge ur kommunikationssynpunkt intill väg 73 och Södertörnsleden, med goda 

förutsättningar för transporter inom Mälardalsområdet. I programmet föreslås flera utbyggnadsetapper 

samt tre anslutningar till det övergripande vägnätet, med huvudanslutning lokaliserad till befintliga 

Jordbro trafikplats och de övriga till korsningen Dalarölänken/Dalarövägen respektive mot 

Dalarövägen 400 meter söder om nämnda korsning. Nya GC-förbindelser föreslås utmed Dalarölänken 

och Dalarövägen samt längs huvudgatorna inom planområdet. Kollektivtrafik som i dagsläget trafikerar 

Dalarövägen och Dalarölänken föreslås föras genom området. Fullt utbyggt beräknas området alstra 

15 000 – 20 000 fordonsrörelser per dygn, vilket det omgivande vägnätet anses kunna hantera.
2
  

Planprogrammet var på samråd våren 2006. Vägverket efterfrågade i samrådet en mer djupgående 

studie av trafikkonsekvenserna på omkringliggande vägnät. Vidare sågs den föreslagna anslutningen 

till en cirkulationsplats vid trafikplats Jordbro som mindre lämplig, då det skulle ge väl korta avstånd 

mellan anslutande vägar. Istället förespråkades en anslutningspunkt längre österut längs Dalarölänken, 

liksom en minskning från tre till två anslutningar vid full utbyggnad. Vägverket uttryckte också 

önskemål om bebyggelsefritt avstånd, utarbetande av riskanalys om bebyggelse föreslås i anslutning 

till transportleder för farligt gods, samt en kartläggning av bullersituationen. Vägverket betonade också 

vikten av att planera för en god kollektivtrafikförsörjning och goda GC-förbindelser i området, liksom 

andra åtgärder för främjande av hållbart resande. Haninge kommun angav i samrådsredogörelsen att 

ytterligare trafikstudier kommer att genomföras, och att väganslutningar ska omstuderas i samråd med 

Vägverket. Storstockholms Lokaltrafik uttryckte att det ur kollektivtrafiksynpunkt är olämpligt att 

påbörja utbyggnaden med den etapp som kommunen föreslår, då den ligger långt från befintlig 

kollektivtrafik. Kommunen anförde att etappindelningen styrs av utbyggnaden av kommunal VA-

infrastruktur, och att en annan etappindelning skulle vara förenat med mycket stora extrakostander.
3
 

                                                             
1 Vägplan för Väg 227, Dalarölänken, cirkulationsplats Albyberg (daterad 2014-06-05) 
2 Albyberg – Program för detaljplan, februari 2006 
3 Samrådsredogörelse, Planprogram för Albyberg, upprättad 2007-03-26 (KS plan 10/2005) 
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1.1.2 Detaljplan etapp 1 (2009-10) 

 

Figur 1 Korsningspunktens läge, samt framtidsbild över verksamhetsområdet. 

En detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning utarbetades 2009-10, parallellt med en förstudie enligt 

väglagen. Med grund i en fördjupad trafikutredning avfördes planprogrammets föreslagna 

väganslutning till trafikplats Jordbro till förmån för ett läge ca 500 meter österut längs Dalarölänken, i 

enlighet med Vägverkets yttrande. Området avses kollektivtrafikförsörjas med en vändande busslinje 

till och från Handen, och vid full utbyggnad med en genomgående busslinje. Kommunen håller också 

öppet för eventuell framtida trafikering med spårbil. Planen innehåller inte några bestämmelser om 

högsta tillåtna bullervärden. Istället avses bullerfrågor hanteras i bygglovsskedet. Då Nynäsvägen är 

primär transportled för farligt gods, och väg 227 Dalarölänken sekundär transportled, har en riskanalys 

med riskreducerande åtgärder utarbetats inom detaljplanearbetet. Åtgärder innefattar skyddsvall, 

högkapacitetsräcke samt – där vall ej kan uppföras – byggnadsfasader i obrännbart material. Planen 

aktualiserar också riskfrågor genom att möjliggöra etablering av en tankstation för fordonsbränsle. 

Risker kopplade till en sådan station lämnas outredda, och avses utredas vid en eventuell etablering.  

Länsstyrelsen uttrycker i sitt samrådsyttrande att det, utifrån befintligt underlag, är svårt att ta ställning 

till vilka riskreducerande åtgärder som erfordras för etablering av drivmedelsförsäljning. Vägverket 

anser att detaljplanearbetet bör avvakta pågående förstudiearbete och efterföljande arbetsplan innan 

detaljplanen går på utställning, för att säkerställa överensstämmelse mellan planerna vad gäller läge 

och detaljer för anslutningen. Detaljplaneområdet bör utvidgas för att innefatta också det tänkta 

vägområdet för anslutningen på Dalarölänken. Vidare anser Vägverket att bullerriktvärden bör föras in 

i planbestämmelserna. Storstockholms Lokaltrafik uttrycker igen att området är bristfälligt lokaliserat 

för att möjliggöra god kollektivtrafik.  

Till följd av samrådet utvidgar kommunen planområdet i enlighet med Vägverkets önskemål, men 

anser att riskfrågor avseende drivmedelsförsäljning kan utredas vidare först när ett konkret 

etableringsförslag föreligger. Kommunen ser inte heller något hinder för att fortsätta planprocessen, 

utan bedömer att det underlag kring väganslutningen som tagits fram inom ramen för förstudien är 

tillräckligt. Efter ytterligare dialog med länsstyrelsen fastställs planen med undantag för möjligheten att 

etablera drivmedelsförsäljning, vilket undantas från fastställelsebeslutet. 

1.1.3 Förstudie (2009-10) 

Parallellt med detaljplanen upprättade Haninge kommun och Norconsult en förstudie 2009.
4
 Förstudien 

tar som utgångspunkt att det nya verksamhetsområdet erfordrar anslutning till det allmänna vägnätet. 

Förstudieområdet innefattar en korridor från korsningen Nynäsvägen/Haningeleden i väster, via 

trafikplats Jordbro, Dalarölänken och korsningen Dalarölänken/Dalarövägen till en punkt cirka en 

kilometer söder om sistnämnda korsning. Det konstateras att korsningspunkter längs berörda allmänna 

vägar har vissa brister avseende trafiksäkerhet och i viss mån kapacitet. De allmänna vägarna saknar 

också utrymme avsett för GC-trafik. Förstudien har ett tvådelat syfte: att identifiera lämpligt 

principiellt läge för anslutning på Dalarölänken och ytterligare lämpligt anslutningsläge på 

                                                             
4 Förstudie, Väg 227, Dalarölänken, anslutning till planerat verksamhetsområde i Albyberg, Haninge kommun (samrådshandling 
2009-12-01) 
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Dalarövägen för att möjliggöra full utbyggnad av verksamhetsområdet, samt att peka på åtgärder som 

kan komma att bli erforderliga till följd av trafiken till och från verksamhetsområdet. Som projektmål 

anges att: 

• Identifiera väganslutningsmöjligheter som ger god tillgänglighet 

• Bibehålla en tillfredsställande framkomlighet inom förstudieområdet 

• Förbättra trafiksäkerheten i korsningar på det aktuella vägavsnittet 

• Undvika ingrepp i miljön 

Förstudiens problemdefinition – behovet av ny väganslutning – innebär att en steg 3- eller 4-åtgärd 

enligt fyrstegsprincipen är given redan i utgångsläget. Det anges dock att kollektivtrafikresande kan 

minska behovet av vägombyggnader för att bibehålla en god framkomlighet och bidra till uppfyllelse 

av transportpolitiska mål. Det är således angeläget att området tidigt försörjs med busstrafik med god 

tillgänglighet och turtäthet. En väganslutning 400-500 meter öster om trafikplats Jordbro redovisas som 

mest gynnsam, då lokaliseringen innebär ett lämpligt avstånd till befintliga korsningar, låg 

naturpåverkan, goda markförhållandena, samtidigt som läget är tillfredsställande för 

verksamhetsområdet. En framtida andra infart förläggs lämpligen till Dalarövägen söder om befintlig 

korsning med Dalarölänken. Till följd av trafikökningar behöver på sikt korsningarna i trafikplats 

Jordbro byggas ut. 

Förstudien var föremål för tidigt samråd med länsstyrelsen och kommunen i september 2009 samt 

utställning i december samma år. Denna samrådsperiod sammanföll med kommunens 

detaljplanesamråd. Med grund i förstudien beslutade Länsstyrelsen i Stockholms län i mars 2010 att de 

redovisade åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

1.2 Planläggning med vägplan (2012-14) 

Samhälle/Trafikverket uttryckte i februari 2012 behov av resurstilldelning inom 

Investering/Trafikverket för dialog med Haninge kommun och efterföljande planläggning. Inom 

investering tillsattes projektledare, varefter dialog med kommunen inleddes i april 2012. Kommunen 

önskade samordna projektering och planläggning av cirkulationsplatsen med gatunätet inom 

detaljplaneområdet, varför kommunen gav redan redan upphandlad konsult ett utökat uppdrag att också 

bedriva planläggning för cirkulationsplatsen. Detta förfarande innebar att kommunen fick ökad insyn i 

arbetet, samtidigt som antalet samverkande parter hölls nere. Från kommunens sida uttrycktes att det 

inte rådde någon omedelbar tidsnöd. Det väsentliga var att samordna projekteringen. Tidplanen för 

vägplanen kom därför att styras av projekteringen i stort.  

1.2.1 Diskussion om planläggningstyp och och genomförande med förenklat förfarande 

Planläggningen upplevdes av inblandade aktörer som ren formalia, då åtgärdens lokalisering, funktion 

och övergripande utformning tidigare prövats i detaljplan och förstudie. Dialog rörande val av 

planläggningstyp och möjligheten att genomföra åtgärden enligt typfall 1 samt möjligheter till förenklat 

samrådsförfarande fördes med plansamordnare och projektledare inom Trafikverket, kommunen och 

projektör/uppdragsledare för vägplanen. Kommunen som enda berörd markägare, i kombination med 

åtgärdens förhållandevis ringa omfattning ansågs tala för typfall 1. Åtgärdens utbredning och planerad 

framtida anslutning också norr om Dalarölänken ansågs dock förutsätta planläggning. 

Det praktiska projekterings- och planläggningsarbetet tycks därefter ha kommit igång under våren 

2013, då konsulten genomförde en mikroanalys av cirkulationsplatsen med syfte att säkerställa att tänkt 

utformning ger tillräcklig kapacitet för trafik till och från verksamhetsområdet samt redovisa hur 

genomgående trafik på Dalarölänken påverkas. Utredningen förespråkar en dubbelfilig 

cirkulationsplats liksom dubbla körfält in i cirkulationen från Albyberg och den förberedda 

anslutningen norrifrån.  
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En planläggningsbeskrivning upprättades i augusti 2013. I detta skede motiverades det förenklade 

samrådsförfarandet i enlighet med bestämmelserna i § 15b Väglagen.
5
 Trafikverket bedömde, i samråd 

med Haninge kommun, att detaljplanen kunde utgöra underlag för arbetet med vägplanen. 

Länsstyrelsen kontaktades rörande den förenklade samrådsprocessen. En tjänsteanteckning ska ha 

gjorts. Samrådskretsen kom därmed att utgöras av de sakägare som direkt berörs av projektet samt de 

som inte omfattats av tidigare samråd. Samrådet genomfördes med skrivelser och brev till följande 

sakägare under hösten 2013: Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SL), 

Skanova Networks AB (med optokablar inom vägplaneområdet), Vattenfall Eldistribution AB samt 

Albyberg fastigheter AB. Enda synpunkt, utöver dialog kring hantering av ledningar, inkom från SL, 

som uttryckte att bussar ej kan följa körfältsindelning inom cirkulationsplatsen.  

Diskussioner fördes också om möjligheten att förenkla kungörandet och granskningsförfarandet enligt 

§ 17b väglagen.
6
 I diskussionen ansågs inte den möjliga förenklingen – att ej annonsera samt spara in 

upp till tre veckors granskningstid – vara tillräckligt stor för att motivera ett sådant förfarande. 

1.2.2 Planinnehåll 

Planen berör 9098 m
2
, varav tillkommande 

vägrätt utgör 4310 m
2
 och tillfällig vägrätt 

under byggnationen 875 m
2
. 

Cirkulationsplatsen utformas med dubbla 

körfält, men till skillnad från trafikanalysens 

rekommendation utformas cirkulationsplatsen 

med enkla anslutningkörfält, även om planen 

medger breddning vid senare tillfälle. Inom 

anläggningen hanteras vatten- och 

spillvattenledning för framtida exploatering 

norr om Dalarölänken, omläggning av ett 

tomrör för optokabel längs med länken samt 

trycka rör under vägen, som dock bedöms vara 

opåverkade. Inga skyddsåtgärder fastställs i 

plan. Övriga, ej fastställda skyddsågärder 

omfattar återanvändning av avbaningsmassor 

för täckning av dikesslänter, gräsklädda 

dikesslänter för maximerad rening av 

vägdagvatten, återanvändning av schaktmassor 

samt ytterligare skyddsåtgärder som ska dokumenteras och följas upp i dokumentet Miljösäkring Bygg 

inför upphandling av entreprenör.  

Granskning, yttrande och planprövning 

Planen var ute för granskning februari - mars 2014, men föranledde inga synpunkter. Länsstyrelsen 

inkom med yttrande utan anmärkning den 7 maj, varefter handlingarna sammanställdes och inkom till 

planprövning den 8 juli 2014. Fastighetsförteckningen var äldre än sex månader och saknade en 

adressuppgift, vilket föranledde en begäran om uppdaterad fastighetsförteckning den 12 september, 

som inkom den 28 oktober. Beslut om fastställelse fattades dagen därpå, varefter planen vann laga kraft 

den 4 december 2014. 

                                                             
5 Paragrafen anger att samråd om en vägs lokalisering och utformning  i detalj inte behöver ske om vägplanen enbart gäller 
åtgärder som också har prövats eller ska prövas genom detaljplan, utredningen i detaljplaneärendet är tillräckligt aktuell för 
vägplanen samt samråd i detaljplaneärendet sker eller har skett med alla dem som ska omfattas av samråd enligt väglagen. Om 
samrådet i detaljplaneärendet är avslutat och samråd inte har skett med alla som omfattas enligt väglagen är det tillräckligt att 
samråd sker med dem som inte har omfattats av samrådet. 
6 Granskningen kan ske enligt ett förenklat förfarande då planförslaget inte bedöms vara av stor vikt eller ha principiell 
betydelse, inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för allmänheten. Det är då tillräckligt att 
länsstyrelsen, berörda kommuner och enskilda ges tillfälle att godkänna förslaget eller att inom tre veckor granska det och lämna 
synpunkter. Granskningstiden kan då också förkortas om alla berörda är överens om det. 

Figur 2 Vägplanen. 
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Finansiering 

Kommunen finansierar utarbetande av arbetsplan, bygghandling samt genomförande, inklusive 

riskreducerande åtgärder redovisade i den riskutredningen som utarbetades i detaljplanefasen, i enlighet 

med avtal daterat december 2010 samt uppföljt i genomförandeavtal i oktober 2013.
7
 

1.3 Reflektioner 

1.3.1 Tidsåtgång 

 

Figur 3. Tidslinje över planprocesser samt avtal, tpl. Albyberg. 
 

Behovet av väganslutning till Albyberg aktualiserades i kommunens detaljplaneprogram 2005-06. 

Under 2009 inleddes arbete med förstudie respektive detaljplan för utbyggnadsetapp 1. 

Förstudiearbetet tycks ha bedrivits fram till länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan i mars 

2010. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2011. Under denna tid konkretiserades lokalisering och 

utformning av väganslutningen. Programsamrådets förslag avfördes till förmån för förstudiens 

rekommendation, varefter markbehov och mer precis lokalisering utreddes inom ramen för 

detaljplanen. När beställning av vägplan lades i februari 2012 var åtgärden definierad och avgränsad i 

detaljplanen. 

Efter beställning och tillsättande av projektledare inleddes dialog med kommunen rörande 

planläggningen under våren 2012. En kontinuerlig dialog om planläggningstyp och förenklat 

samrådsförfarande pågick - samtidigt med övergången till den nya lagstiftningen - till augusti 2013. 

Parallellt utarbetandes ytterligare planeringsunderlag i form av en trafikteknisk mikroanalys. 

Planläggningen kom att invänta projekteringen av det lokala gatunätet, varför det tog åtskilliga 

månader innan den formella planläggningen kom igång. Räknat från planbeställning löpte det 22 

månader till laga kraft. Från att arbetet med samrådshandlingar inleddes i september 2013, dröjde det 
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dock endast 10 månader tills planen skickades för fastställelseprövning, och ytterligare 5 månader 

innan den vann laga kraft.  

Vad gäller tidsanvändningen kan konstateras att de inledande 18 månaderna, där planeringen främst 

innebar utarbetande av en kompletterande trafikanalys, samordning med projekteringen av det 

kommunala gatunätet samt diskussioner kring planläggningstyp, troligen hade kunnat kortas betydligt. 

Detta visar på vägplanläggningens beroende av angränsande, externa processer. Den möjliga 

tidsbesparing som direkt kan konstateras är den komplettering som planprövning begärde in, och som 

försenade fastställelsen med cirka 6 veckor. 

Då kommunen upphandlade planläggningskonsulten saknas uppgift om samlad planläggningskostnad. 

Projektledare på Trafikverket uppskattar sin arbetsinsats till omkring 10 timmar/månad. 

1.3.2 Komplexitet och relation till tidigare studier och avtal 

Vägplanens avgränsning till cirkulationsplatsen är, helt i enlighet med dess syfte, betydligt snävare än 

förstudien, som behandlade sambanden med närliggande större allmänna vägar och korsningspunkter. 

Som tidigare angivits sågs vägplanen av Trafikverket och kommunen som ren formalia. Parterna var 

sedan tidigare enliga om val av åtgärd, lokalisering och övergripande utformning. Trafikverkets 

projektledares förhållningssätt i arbetet blev att säkerställa att åtgärden inryms inom, och 

överensstämmer med, den fastställda detaljplanen, samt att klargöra ansvarsförhållanden i ett 

genomförandeavtal. Planläggningen sågs också som ”ren” och enkel då kommunen förfogade över all 

nödvändig mark, och åtgärden endast ansågs medföra marginell påverkan på omgivningen och 

befintliga trafikflöden.  

Det tycks råda viss osäkerhet inom Trafikverket kring huruvida åtgärden alls hade krävt planläggning. 

Som motiv till att planläggning trots allt genomfördes nämns bl.a. Trafikverkets interna processer vid 

planbeställning från Samhälle/Planering till Investering, osäkerhet vid hanteringen av typfall 1 vid 

övergången till den nya lagstiftningen, samt det tidigare ingångna finansieringsavtalet som förutsatte 

planläggning. Det faktum att Trafikverket och kommunen tidigare hade ingått ett avtal om utarbetande 

av arbetsplan kan ha spelat in, liksom det faktum att enhetliga riktlinjer för hantering av typfall 1 ännu 

inte utarbetats. Huruvida så var fallet är svårt att fastställa, men antyder att Trafikverkets interna 

processer och samverkansformer mellan Samhälle/Planering och Investering kan spela en betydande 

roll för planläggningens omfattning. 

ÖVERSIKT Cirkulationsplats Albyberg, väg 227 Dalarölänken 

Anläggande av cirkulationsplats och ny väganslutning till verksamhetsområde. Kostnad ca 5 mkr 

Typfall 2 Överklagad Nej 

Förenklat samrådsförfarande Ja Miljötillstånd/prövning Nej 

Planläggningstid (effektiv tid) 31 månader från beställning 

(15 månader) 

Föregående planläggning Vägplan 

Komplettering under planprövning Ja, uppdaterad 

fastighetsförteckning 

Relaterad till detaljplan Ja, men ej samordnade 

processer 

Handläggningstid planprövning Ca 3 månader 
Upphandlingsförfarande Kommunens konsult för 

Albyberg 
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2 Trafikplats Roslags Näsby 

Åtgärden innebär en ombyggnation av trafikplats Roslags-Näsby längs E18 i Täby kommun i syfte att 

uppnå förbättrad framkomlighet, kapacitet och 

trafiksäkerhet med hänsyn till förväntad allmän 

trafiktillväxt samt planerade exploateringar i den regionalt 

utpekade stadskärnan Täby Centrum – Arninge. Genom 

projektet ersätts dagens trafikplats med en ny bro över E18 

samt nya cirkulationsplatser på vardera sidan om E18, till 

vilka ramper och kommunala gator ansluts. Projektet 

innefattar också anläggande och anslutning av en ny 

kommunal gata, justerade hållplatslägen för 

motorvägsbussar och lokala bussar, korsningsåtgärder på 

kommunala gator samt en ny lösning för gång- och 

cykeltrafiken med ökade inslag av planskildhet. De 

samlade åtgärderna berör endast i liten omfattning 

Trafikverkets vägområde. Merparten av åtgärderna 

planläggs istället i kommunens detaljplan, men projekteras 

sammanhållet av Trafikverkets upphandlade projektör. 

Planläggningen av Roslags-Näsby har föregåtts av ett 

omfattande planarbete för en längre sträcka längs E18 som pågått periodvis sedan slutet av 1990-talet. 

Projektet berörs av ombyggnation också av den närbelägna Viggbyholms trafikplats, samt förberedelser för 

breddning av E18. Detaljplaneprogram och förstudie (2010-11) samt detaljplan enligt äldre PBL och 

vägplan enligt typfall 3 (2012-2015) har utarbetats parallellt med frivillig samordning. Ansvars- och 

kostnadsfördelning mellan Trafikverket och Täby kommun påverkas av ett underliggande 

medfinansieringsavtal tecknat innan planläggningen påbörjades (2009). 

2.1 Underlag: Ett flertal utredningar kring E18, medfinansieringsavtal och förstudie 

I en övergripande förstudie av den 9 km långa sträckan längs E18 Danderyds kyrka – Arninge, inklusive sex 

befintliga trafikplatser, som var föremål för samråd 1998, konstaterades dålig framkomlighet under 

rusningstid, låg väg- och sidoområdesstandard, barriäreffekter och bullerproblem. Kommuner i nordöstra 

Stockholm uttryckte önskemål om en utökning av antalet körfält på E18. En vägutredning med syfte att 

utreda möjligheter till ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken, ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 

samt förbättrad miljö, utarbetades 2002. Alternativa utformningar av trafikplatserna redovisades i 

vägutredningen, som dock inte föremål för samråd. För två av de sex trafikplatserna längs sträckan, 

Viggbyholm och Roslags-Näsby, genomfördes ett par år därefter, under 2007, en trafiksimulering med 

kölängder för olika utformningsalternativ. Inom ramen för den ekonomiska åtgärdsplaneringen för perioden 

2010-2021 slöt Trafikverket och Täby kommun i oktober 2009 ett medfinansieringsavtal för de två 

trafikplatserna tillsammans, där kommunen åtog sig att medfinansiera totalt 100 mkr under förutsättning att 

byggnation påbörjas senast 2012, varav 60 mkr utifrån väghållaransvar (vägutformning och vägstandard) 

samt 40 mkr utifrån nyttor genom alternativ markanvändning. 

2.1.1 Förstudie 

Den nu aktuella planläggningen inleddes under 2010-11 med en förstudie för de två trafikplatserna Roslags-

Näsby och Viggbyholm samt sträckan däremellan. Arbetet samordnades med ett kommunalt planprogram 

för de kommunala trafiklösningarna i anslutning till trafikplatserna. Influensområdet bedömdes som 

omfattande, då trafikföringen i anslutningen till E18 har betydande påverkan på omkringliggande vägar och 

markområden, bl.a. den i regionplanen utpekade regionala kärnan Täby centrum-Arninge, vilket också 

konkret kommer till uttryck i förstudiens mål: 

 Förbättra stråk för oskyddade trafikanter 

 Förbättra kollektivtrafikens attraktionskraft 
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 Minimera negativ miljöpåverkan och uppfylla riktvärden för bullernivåer, luftföroreningar och 

vibrationer 

 Minimera den barriäreffekt E18 utgör 

 Öka tillgängligheten till Täby centrumområdet 

 Förbättra framkomligheten för fordonstrafiken 

 Säkerställa möjligheter för en framtida breddning av E18 till 3 + 3 körfält + kollektivtrafikkörfält i 

båda riktningar. 

I trafikplatsen uppstår tidvis köbildning på ramperna samt den kommunala Centralvägen. 

Trafiksäkerhetsbrister konstateras vad gäller standard, bredd och separering på gång- och cykelvägar, snäva 

radier och risk för kraftiga inbromsningar på avfartsramper som ursprungligen utformats för vänstertrafik, 

övergångsställen i plan längs Centralvägen och över ramperna, samt oeftergivliga föremål och avsaknad av 

skyddsräcken. Även i anslutande korsningar på det kommunala gatunätet konstateras trafiksäkerhetsbrister, 

särskilt relaterat till övergångsställen, med risk för upphinnande- och korsningsolyckor. Köbildning uppstår 

på ramperna och den kommunala Centralvägen. I anslutning till E18, som utgör primärled för farligt gods, 

finns bensinstationer inom det rekommenderade byggnadsfria avståndet på 25 meter, vilket behöver 

beaktas. Miljökvalitetsnormer för PM10 överskrids i vägens omedelbara närhet, och buller upplevs som 

störande av närboende. 

 

Figur 4. Befintlig trafikplats i Roslags Näsby. Bensinstationen närmast E18 sydväst om Centralvägen stängs som följd av 
vägplanen. 
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Befintlig bro medger inte breddning av E18, varför en ny trafikplats konstateras vara nödvändig för att 

uppfylla projektmålen. Steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen – bl.a. mobility management och 

lokalisering av bebyggelse samt vägavgifter och skyltning/ICT – anses bidra med låg måluppfyllelse och 

kräver snarare implementering utifrån ett regionalt systemperspektiv. Steg 3-åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

anses komplettera den föreslagna nyinvesteringen. 

Två principiella utformningslösningar för Roslags Näsby trafikplats redovisas: dels en överliggande 

cirkulationsplats till vilken ramper och lokalgator ansluts, dels en ny bro med cirkulationsplatser på vardera 

sidan om E18. Kommunens omfattande exploateringsplaner inom influensområdet – innefattande Täby 

centrum och före detta Täby galoppfält – medförde att också anslutning av en ny kommunal gata till den 

västra cirkulationsplatsens studerades. Inom förstudien nämndes också en möjlig framtida trafikplats i 

mitten av den studerade sträckningen längs E18, i anslutning till Täby galoppfält. Dess konsekvenser för 

trafikföring och kapacitetsbehov i de två befintliga trafikplatserna utreddes dock inte. 

Rörande trafikplatsens funktion angavs också att separata GC-banor samt busshållplatser i optimalt läge 

förespråkas, liksom att det är önskvärt att grönstråk på båda sidor av trafikplatsen kan fortsätta över 

trafikplatsen och bindas samman. 

Länsstyrelsen beslutade i juni 2011 att planen kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen uttryckte också att risker med avseende på farligt gods ska belysas, samt att 

miljökvalitetsnormer för vatten samt klimatförutsättningar ska beaktas. 

Trafikverket konstaterade i sitt ställningstagande (september 2011) att förstudiens två trafikplatser är 

namngivna i de långsiktiga infrastrukturplanerna. Planarbetet bör fortsätta i separata arbetsplaner för 

respektive trafikplats, inklusive åtgärder för förbättrade GC-passager över E18. En eventuell ny anslutning i 

höjd med Galoppfältet ska inte beaktas i planläggningen.  

2.1.2 Kommunalt planprogram 

Parallellt med förstudien utarbetade Täby kommun ett planprogram
8
 (planuppdrag 2009-12, daterad 2011-

01) omfattande de två trafikplatserna. Åtgärderna har stöd i kommunens översiktsplaner såväl 1992 som 

2010. Programförslaget förespråkar en förlängning av den kommunala s.k. Centrumleden till trafikplats 

Roslags-Näsby i en dragning parallellt med E18, i syfte att förbättra tillgängligheten till Täby centrum. 

Stadsbyggnadsnämnden gör bedömningen att kommunens detaljplaner – som utarbetas för att möjliggöra 

Trafikverkets ombyggnation av trafikplatsen – inte i sig medför betydande miljöpåverkan i lagens mening. 

Kommunen kommer dock att bevaka miljöaspekter rörande buller, emissioner, farligt gods och 

barriäreffekter under processens gång. Utformningsfrågor rörande trafikplatsen, inklusive förbättrad 

omstigning för bussresenärer och förbättrad framkomlighet för fotgängare och cyklister, hänskjuts till en 

teknisk utredning inom ramen för Trafikverekets planläggning.  

Samråd hölls samordnat med Trafikverkets förstudie i februari 2011. Synpunkter som framfördes rörde i 

huvudsak buller, framkomlighetsproblem, trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister samt tillgänglighet till 

busshållplatser.  

Trafikförvaltningen/SL betonade vikten av kollektivtrafikens tillgänglighet till den regionala stadskärnan 

Täby centrum – Arninge. I Roslags-Näsby förutsattes säkra, gena, trygga, attraktiva och tillgängliga 

gångvägar, samt en god hållplatsmiljö med en acceptabel bullernivå. Kapacitetsbristen i vägnätet medför 

vidare att kollektivtrafikens framkomlighet är särskilt viktig att beakta. Utveckling av stomnätet för buss i 

länet, eventuell Bus Rapid Transit och de omfattande exploateringsplanerna måste beaktas. 

Länsstyrelsen framförde att hantering av vägdagvatten behöver klaras ut med hänsyn till 

miljökvalitetsnormer och klimatförändringar, och underströk vikten av att beakta kollektivtrafikresenärers 

behov samt att trafiksystemet i sin helhet utformas så att kollektivtrafikresandet främjas. Länsstyrelsen 
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delade bedömningen att MKB ej behöver upprättas, och att en samlad bild av projektets miljöaspekter 

redovisas inom ramen för Trafikverkets vägplaneprocess. 

2.2 Utarbetande av vägplan och detaljplan med kompletterande teknisk utredning (2012-2015) 

Endast en mindre del av åtgärderna i Roslags-Näsby regleras med vägplan. I huvudsak är det istället 

kommunens detaljplan som reglerar ombyggnaden, även om det varit Trafikverkets konsult som hållit i den 

samlade projekteringen.  

2.2.1 Utgångspunkter och upphandling 

Täby kommun och Trafikverket var inför upphandlingen av planläggande konsult överens om att genomföra 

en kompletterande teknisk utredning i syfte att klargöra trafikplatsens övergripande utformning med hänsyn 

till trafikföring, kapacitet samt lösning för GC-trafiken. Den tekniska utredningen initierades till följd av 

dels önskemål att se över GC-lösningarna, dels nya prognoser för förväntad trafiktillväxt längs E18. 

Utredningen inkluderades i upphandlingen (annonserad 16/5 2012). Ett första tilldelningsbeslut (3/7) mötte 

invändningar p.g.a. ofullständig redovisning av timpriser i det vinnande anbudet, samt en budgeterad 

mötestid som underskred angiven mötestid i förfrågningsunderlaget. Trafikverket kunde konstatera att 

samtliga anbud utom ett hade bristfällig redovisning och rättade beslutet (10/7), varefter avtal 

undertecknades (31/8). Från annonserad upphandling under senvåren till tecknat kontrakt tog det därmed 3,5 

månader.  

Konsultavtalet innehåller klausuler om bonus och vite om planläggningen sker snabbare eller långsammare 

än angiven tidplan. Klausulerna kom dock inte att tillämpas, bl.a. då övergången till den nya 

planläggningsprocessen innebar förändrade förutsättningar. 

2.2.2 Inledande kompletterande teknisk utredning 

Den kompletterande tekniska utredningen
9
 inleddes i augusti 2012. I utredningen konstateras att en tidigare 

studerad överliggande cirkulationsplats inte uppfyller det prognostiserade kapacitetsbehovet, samt att 

tidigare föreslagen lösning för gång- och cykeltrafiken i en inte uppfyller lutningskrav för god standard 

(<5%), vilket kräver en annan dragning. Alternativa lösningar redovisades i utredningen, varav bl.a. 

alternativ med högbro avgärdades p.g.a. kraftiga höjdskillnader för gående mellan busshållplatser. En 

lösning som klarade lutningskravet förespråkades. Till följd av utredningen kompletterades också den östra 

cirkulationsplatsen med frisläpp för söderkommande trafik mot centrala Täby, vilket ansågs ge bäst 

framkomlighet. 

2.2.3 Vägplan och detaljplan 

Med utgångspunkt i den kompletterande tekniska utredningens förslag till utformning föreslås i vägplanen 

en samlad trafiklösning med anläggande av cirkulationsplatser på vardera sidan om en ny bro över E18, 

justering av ramper och busshållplatser, anläggande av den nya Täby allé och dess anslutning till den västra 

cirkulationen, en separat GC-väg i öst-västlig riktning genom trafikplatsen samt breddat vägområde för att 

möjliggöra breddning av E18. GC-vägen löper i trafikplatsens västra del norr om Centralvägen, passerar 

planskilt under Täby allé, vidare under Centralvägens bro, i en snurra upp på den södra sidan av bron över 

E18 och vidare österut. Den valda lösningen uppfyller, till skillnad från övriga studerade alternativ, god 

standard vad gäller lutningsförhållanden och undviker övergångsställe i plan över ramperna. 

Kompletterande trappor ger genare gångförbindelser. 

Startmöte för vägplanearbetet hölls i november 2012, kort därpå följt av ett tidigt samråd med länsstyrelsen. 

I december 2012 anordnades ett tidigt samråd med allmänheten som ett ”öppet hus” gemensamt för 

kommunens detaljplanering och vägplanen.  

Åtgärderna i Roslags-Näsby berör endast i liten utsträckning statligt vägområde. Nytt vägområde, omkring 

3 800 kvm, tillkommer endast i anslutning till ramperna samt för att möjliggöra breddning av E18, bl.a. vid 

Centralvägens bro över E18 samt vid busshållplatser. En automatstation för drivmedel, belägen vid 
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södergående påfartsramp, ersätts av tillkommande vägområde. Merparten av åtgärderna regleras istället i 

kommunens detaljplan, som därmed omfattar ett betydligt större område: Centralvägens nya bro över E18 

och tillkommande cirkulationsplatser, Täby allé, korsningsåtgärder, hållplatser för lokala busslinjer samt 

gång- och cykelförbindelser. I detaljplanen anpassas också vägområdet för att möjliggöra breddning av E18. 

   

Figur 4 Utdrag ur detaljplan respektive vägplan för trafikplats Roslags Näsby. Endast mindre ytor nytt vägområde tillkommer. 

Merparten av åtgärderna regleras i kommunens detaljplan. 

Då någon MKB ej upprättats för detaljplanen – som reglerar merparten av åtgärderna – redovisas en 

bedömning av miljöpåverkan baserad på Trafikverkets MKB. Detaljplanen hänvisar också till vägplanens 

gestaltningsprogram, och uttrycker vikten av en mer stadsmässig utformning av trafikplatsen för att markera 

platsen som entré till den regionala stadskärnan. Det konstateras att bullernivån vid motorvägshållplatserna 

blir så hög att samtal i normal ton inte kommer vara möjliga. Hållplatserna påverkas också av risker 

relaterade till farligt gods, samt överskridande av miljökvalitetsnormen för PM10. Frågorna hänskjuts dock 

till SL respektive Trafikverkets vidare projektering.  

Genomförda trafiksimuleringar inom vägplaneprocessen för horisontåret 2030, med en beräknad årlig 

trafiktillväxt på 1,5 % samt tillkommande trafik till följd av exploateringar i influensområdet, visar att 

utformningen klarar framkomligheten utan att köbildning uppstår på ramperna bakåt ut på E18. Viss 

köbildning uppstår dock i det kommunala gatunätet. Utbyggnadsetapper för att möjliggöra temporär 

trafikföring med två genomgående körfält per riktning på E18, ett körfält per riktning på Centralvägen samt 

upprätthållna GC-förbindelser redovisas. Bullerstörda fastigheter, identifierade i relation till trafikplatsens 

nya utformning, kommer att erbjudas fasadåtgärder. Kostnaden är beräknad till 234 mkr, med en 

nettonuvärdeskvot enligt EVA-kalkyl på 1,6. 

Ett gemensamt samrådsmöte för vägplan, MKB och detaljplan enligt den äldre Plan- och bygglagen hölls i 

september 2013. Synpunkter rörde främst bullerproblematik och metod för bullerberäkningar, 

framkomlighet i befintliga korsningar, trafikprognosernas metodik, önskemål om ökad bredd och standard 

på gång- och cykelvägar i liggande förslag, möjlighet att lämna av passagerare vid busshållplatser, samt att 

anläggandet av Täby allé kommer att medföra en försämrad luftkvalitet och bullersituation. 

I flera synpunkter, bl.a. från Cykelfrämjandet, uttrycktes att gång- och cykeltrafiken nedprioriterats till 

förmån för biltrafikens framkomlighet, och efterfrågade förbättrad standard och genare dragning samt 

tydligare kopplingar till det övriga cykelnätet i kommunen.  

Trafikförvaltningen/SL belyste behovet av angöring av den regionala stadskärnan med stombuss. Det 

uttrycktes att diskussioner förts mellan Trafikförvaltningen/SL och kommunen, men att något gemensamt 

förslag på lösning ej nåtts.  
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Efter samrådet gjordes mindre justeringar av vägplanens avgränsningar som anpassning till vägplanen samt 

för att möjliggöra ändrad trafikföring i en av korsningarna på det kommunala gatunätet. Kommunen 

uttryckte att gång- och cykelvägar kommer utföras med 3,5 meters bredd samt separering, vilket ger en god 

trafikmiljö. 

Storstockholms brandförsvar betonade vikten av en mer omfattande riskanalys, med avseende på farligt 

gods och rekommenderade skyddsavstånd. 

Trafikverket uttryckte i samrådsredogörelsen att den föreslagna lösningen ger god balans mellan 

trafikslagen, med avsevärda förbättringar av trafiksäkerhet och kapacitet. Bussresenärer erbjuds planskilda 

gångförbindelser, vilket dock medför något ökade gångavstånd. Lösningen för gång- och cykeltrafiken 

minskar barriäreffekten. Dimensioneringen med 3,5 meters bredd är i enlighet med GCM-handboken.  

Trafikverket utarbetade en riskutredning, vilken bilades MKB:n. Efter samrådet justerades också tidplanen 

för vägplanen något framåt i tid. 

 

 

Figur 5 Vald utformningslösning i tpl Roslags-Näsby. 
 

2.3 Fastställelseprövning 

Fastställelseprövning begärdes den 10/12 2014 (handling daterad 20/11). Under granskningen hade 10 

yttranden inkommit. 

Planen var föremål för granskning 29 april – 9 juni samma år, varvid 10 yttranden inkom och 

kommenterades i ett utlåtande. Vid tidpunkten för begäran om fastställelse var genomförandeavtal under 

upprättande, då finansieringsansvaret för den kommunala anläggningsdelen Täby allé inte klargjorts. 

Projektet var i övrigt fullt finansierat genom nationella planen 2014-25. Detaljplanen beräknades antas i 

januari 2015. Projektledaren skulle hålla Juridik och planprövning informerad om avtalet och detaljplanen.  

Under fastställelseprövningen har vägplanen förtydligats vad gäller faktiskt berörda fastigheter och 

ledningsägare. Fastighetsförteckningen har uppdaterat, kompletterande samråd har skett med tillkommande 

berörda samt de som tidigare framfört synpunkter under granskningen. Det föranledde inga nya synpunkter.  
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Under prövningen inkom Täby kommun med en begäran om förlängd kommunikationstid från den 5 januari 

till den 24 mars för att kunna lyfta ärendet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Juridik och 

planprövning menar att kommunen lämnat synpunkter under granskningen, och att kommunen inte har 

skyldighet att inkomma med ytterligare svar på planförslaget. Med hänsyn till pågående antagande av 

detaljplanen och utformningen av genomförandeavtal förlängde dock planprövning kommunikationstiden 

till den 26 januari. 

2.4 Medfinansierings- och genomförandeavtal 

I genomförandeavtalet
10

, daterat 2014-11-25, fördelas bl.a. kostnadsansvar för trafikplatsen. Enligt 

medfinansieringsavtal från 2009 medfinansierar kommunen trafikplatserna i Roslags-Näsby och 

Viggbyholm med totalt 100 mkr. I genomförandeavtalet accepterar kommunen och Trafikverket att 

kostnader i projektet tillkommit för den nya kommunala gatan, Täby Allé, som ska anses ingå i projektet. 

Om den totala projektkostnaden för trafikplatserna överskrids ska kommunen utöver sin medfinansiering 

ersätta Trafikverket för tillkommande kostnad för Täby Allé, dock maximalt 36 mkr. Det innebär att 

kommunens finansieringsåtagande uppgår till minst 100 mkr och maximalt 136 mkr. Ytterligare 

överskridande av kostnadsbeloppet bekostas av Trafikverket. I projektkostnaden ingår också i vägplanen 

angivna bullerskyddsåtgärder, anslutningar mot befintliga vägar samt åtgärder på ledningar som berörs av 

projektet. 

Avtalet föregicks av diskussioner kring huruvida Täby allé kan anses utgöra en väsentlig del av projektet, 

och hur dess kostnad skulle fördelas mellan kommunen och Trafikverket. Kommunfullmäktige fattade den 

24 november 2014 beslut om att, utöver tidigare avtalad medfinansiering, reservera ytterligare 36 mkr till 

projektet. 

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige gjorde en protokollsanteckning där kritik mot medfinansiering av 

ett statligt ansvar uttrycktes, liksom att den slutliga kostnaden för trafikplatsen inte är klarlagd då 

genomförandeavtalet relaterar till en kostnadsbild från 2009. 

2.5 Tidsanvändning 

2.5.1 Påverkan på tidplan: plansamordning, uppdaterade trafikprognoser och bullerredovisning 

Faktorer med påverkan på tidsplanen som aktörerna lyfter fram är samordningen mellan detaljplan och 

vägplan, uppdaterade trafikprognoser som krävde förnyade trafiksimuleringar och bullerberäkningar, samt 

redovisning och hantering av bullersituationen, där nya direktiv tillämpades. 

2.5.2 Plansamordning och uppdaterade trafikprognoser 

Diskussioner fördes kring hur vägplanen och detaljplanen – som utarbetades i enlighet med den äldre Plan- 

och bygglagen – skulle avgränsas och samordnas tidsmässigt. Från kommunens sida upplevdes 

Trafikverkets tidplan som för ambitiös i relation till detaljplaneprocessen. Under processen aktualiserade 

dock nya trafikprognoser för riksvägnätet ett behov av uppdaterade trafiksimuleringar, vilket gav 

kommunen möjlighet att arbeta ikapp. Planerna kunde då gå ut på frivilligt samordnad 

granskning/utställning utan någon betydande tidsförskjutning.  

Aktörerna anser att gemensamma samråd var nödvändigt för att tydliggöra de samlade åtgärderna och deras 

konsekvenser. Uppdelningen av anläggningen i skilda planer gjorde det överlag svårt att tydliggöra 

ansvarsfördelningen för allmänheten, som hade svårt att skilja på aktörerna. Kommunen och Trafikverket 

utarbetade gemensamma informationsbroschyrer och strävade efter att redovisa de samlade konsekvenserna 

av projektet.  

2.5.3 Bullerredovisning 

En diskussionsfråga under processen var också hanteringen av trafikbuller, som utgjorde den stora 

samrådsfrågan. Dels rörde diskussionen huruvida framtida genomfartstrafik på E18 skulle inkluderas, dels 
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hur Täby allé, som planlades i detaljplan, skulle hanteras. Merparten av synpunkterna rörde just Täby allé, 

som planlades av kommunen. Vid identifiering av potentiellt störda fastigheter till följd av trafikplatsen 

avgränsades bullerberäkningarna till den prognostiserade trafiken på själva trafikplatsen samt det 

angränsande gatunätet inklusive Täby allé, varefter de totala bullernivåerna, inklusive E18, beräknades. I 

dialog med allmänheten blev det ett pedagogiskt problem att förklara dels varför vissa fastigheter inte skulle 

erbjudas bulleråtgärder när bullerkartan över totala prognostiserade bullernivåer (inkl. E18) visade på behov 

av åtgärder, dels åtskillnaden mellan Trafikverkets och kommunens respektive ansvar för bullerkällorna, där 

merparten av allmänhetens synpunkter rörde Täby allé. 

2.5.4 Allmänt om tidsanvändning 

Övergripande tider i planläggningsprocessen: 

Trafikverkets ställningstagande, 
förstudie 

 28/9 2011 

Upphandling Annons 
Tilldelning 
Rättad tilldelning 

16/5 2012 
3/7 
10/7 

Kompletterande teknisk utredning Startmöte 22/8 2012 

Vägplan Startmöte 7/11 2012 

    Tidigt samråd, länsstyrelsen  28/11 2012 

    Tidigt samråd, allmänheten Samordnat med detaljplan 5/12 2012 

    Samråd med MKB Samordnat med detaljplan 3/9 – 1/10 2013 (DP) 
11/9 – 2/10 2013 (Vägplan) 

    Samråd risk och säkerhet, 
länsstyrelsen 

 15/11 2013 

    Reviderad samrådshandling Inkl. risk och säkerhet 31/1 2014 

    Successiv kalkyl  20-21/1 2014 

    MKB för godkännande Inskickad 
Godkänd 

12/2 2014 
16/4 2014 

   Granskning/utställning Samordnat med detaljplan 29/4 – 9/6 2014 

    Länsstyrelseyttrande Inskickad 
Tillstyrkt 

4/7 2014 
13/10 2014 

    (Detaljprojektering) Startmöte, ny konsult 19/8 2014 

    Fastställelseprövning Inlämning 
Kompletterande granskning 
Fastställelsebeslut 

10/12 2014 
16/1 – 6/2 2015 
29/4 2015 
 

Detaljplan Antagande, KF, inkl. genomförandeavtal 
Laga kraft 

9/2 2015 
16/3 2015 

 

Från upphandling till laga kraft tog planläggningen tre år. Upphandlingen gick förhållandevis fort, och 

arbetet kom igång tre månader efter annonseringen. Den tekniska utredningen klargjorde förutsättningar och 

utformningslösningar på 2,5 månader, innan den formella planläggningen inleddes. Samrådshandling för 

väg- och detaljplan utarbetades på 10 månader. Efter samrådet kompletterades handlingen med uppdaterade 

trafik- och bullerberäkningar samt ett avsnitt om risk och säkerhet innan MKB insändes för godkännande 

efter 4 månader. MKB:n godkändes efter 2 månader, varpå planerna gick ut på granskning/utställning inom 

några veckor. Vägplanen skickas för länsstyrelseyttrande 1 månad därpå, och tillstyrktes 3 månader senare. 

Under denna period hölls startmöte med ny konsult ansvarig för förfrågningsunderlaget. Två månader efter 

länsstyrelsens tillstyrkan insändes planen till planprövning, som avvaktade kommunens antagande av 

detaljplanen samt utarbetande av genomförandeavtalet. Detaljplanen vann laga kraft 3 månader efter att 

planprövning fått in ärendet. En kompletterande granskning genomfördes under tiden, innan planprövning 

fastställde planen, 1,5 månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

2.6 Reflektioner 

2.6.1 Hållplatsmiljön olöst 

En fråga som förblev olöst under planläggningen var motorvägshållplatsernas utformning och standard, med 

brister kring buller, partiklar och risk med hänsyn till farligt gods. Tidigt diskuterades möjligheten till 

hållplatslägen på större avstånd från avfartsramperna, men utrymmesbrist medförde att diskussioner istället 

fördes om skyddsåtgärder, t.ex. en stödmur för att minska risker relaterade till farligt gods. Ett projekt kring 

väntemiljöer vid motorvägshållplatser pågick inom SL/Trafikförvaltningen, men några resultat redovisades 
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inte under planläggningsprocessen. Trafikförvaltningen drev inte på, och ytterst blir det en 

finansieringsfråga som förblev hängande i luften under planeringsprocessen. Ett senare initierat projekt kan 

på nytt aktualisera frågan. I vägplanen avsattes utrymme för att möjliggöra förbättrade hållplatskurer. Täby 

kommun avser att bevaka frågan under genomförandeskedet. 

2.6.2 Naturlig övergång till vägplan, men diskussion kring former för samråd 

Då den formella planläggningen föregicks av en kompletterande teknisk utredning blev det naturligt, att sent 

2012, driva vägplanen enligt den nya processen. Diskussioner rörde främst hur samråd skulle bedrivas, när 

det mer formella sakägarsammanträdet skulle ersättas av mer flytande former för samråd. En respondent 

uttrycker att samråd, enligt lagen, skulle kunna vara som att ”bedriva projekteringen på Facebook”. 

Diskussionerna påverkade dock inte tidplanen, då de fördes parallellt med den tekniska utredningen. 

2.6.3 Gemensam dialog nödvändig 

Att för allmänheten tydliggöra åtgärdernas uppdelning i väg- och detaljplan och respektive parts ansvar 

upplevdes som en pedagogisk utmaning. Vägplanen upplevdes inte som självförklarande. Gemensamma 

samråd var nödvändiga för att tydliggöra samlade konsekvenser och ansvarsförhållanden. 

2.6.4 Övergripande val kring funktion och utformning framtaget när samråd inleddes 

Trafikplatsens utformning utgjorde ingen stötesten under planeringen. Med utgångspunkt i tidigare 

planläggning inkluderades en fördjupad teknisk utredning i upphandlingen av vägplanen för att klargöra 

frågor om fysisk tillgänglighet i gång- och cykelnätet samt trafikföring och kapacitet för vägtrafiken. 

Arbetet bedrevs under cirka tre månader i nära samverkan mellan konsulten, kommunen och Trafikverket. 

De större frågorna om funktion och utformning var därmed klargjorda och utagerade när den formella 

planläggningens tidiga samrådsunderlag utarbetades. Övergripande val kring trafiklösning och utformning 

var därmed gjorda då det formella samrådet inleddes. 

2.6.5 Stötesten: parternas fördelning av finansieringsansvar 

Den stora diskussionsfrågan mellan Trafikverket och kommunen rörde istället projektavgränsning och 

finansieringsansvar. Diskussionerna präglades av det medfinansieringsavtal som Täby kommunfullmäktige 

och dåvarande Vägverket godkänt 2009 – innan förstudien utarbetats och utifrån en tidig 

kostnadsuppskattning. Avtalet slog fast Täby kommuns sammanlagda medfinansiering för trafikplatserna 

Roslags Näsby och Viggbyholm, men inte avgränsning av åtgärder. Frågan fick efter omfattande 

diskussioner lyftas till chefsnivå inom Trafikverket och kommunen, vilket resulterade i en kompromiss: 

Trafikverket inkluderar projektering och genomförande av Täby allé i projektets totalkostnad medan Täby 

kommun, efter beslut i kommunfullmäktige, bidrar med ytterligare max 36 mkr om totalkostnaden 

överskrids. Den tänkta medfinansieringen av Trafikverkets anläggning kom därmed att resultera i att 

Trafikverket åtar sig finansieringsansvar för en kommunal anläggning reglerad i detaljplan, då den anses 

nödvändig för att uppnå en sammantaget god kapacitet och trafikföring i trafikplatsen och dess  

influensområde. Finansieringsfördelningen ses som en kompromiss, med det ursprungliga 

medfinansieringsavtalet som utgångspunkt. 

2.6.6 Beskrivning av miljökonsekvenser 

Även i avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen fördes diskussioner. Täby kommun hade tidigare 

fattat beslut om att de kommunala åtgärderna enligt detaljplanen inte ansågs medföra betydande 

miljöpåverkan, varför någon MKB inte utarbetades. Trafikverkets MKB kom dock att omfatta också de 

kommunala gatorna, inklusive Täby allé. 

2.6.7 Bonusklausul i konsultavtalet 

I konsultavtalet hade Trafikverket inkluderat en bonus respektive avdrag från arvodet i relation till hur 

projektet klarade tidplanen. Vid de tillfällen tidplanen försköts i tid visade konsulten att förseningarna 

berodde på omständigheter utom deras kontroll. I slutänden utföll dock ingen bonus. Konsulten inkom med 

ett förslag, men upprepade inte sin förfrågan. 
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2.6.8 Dagvatten – direktsläpp enligt vattentjänstlagen eller fördröjningsåtgärder? 

I planläggningen diskuterades också vägdagvattnets hanteringen, där Trafikverkets inställning var att släppa 

vattnet till två anslutningspunkter i det kommunala ledningsnätet med stöd av vattentjänstlagen. Den slutliga 

lösningen blev att Trafikverket anordnar viss fördröjning med lokalt omhändertagande och viss rening av 

dagvattnet innan släppet sker. 

2.6.9 Kompletterande riskutredning som svar på synpunkt 

Den kompletterande riskutredning som gjordes i granskningsskedet föranleddes av en synpunkt från 

räddningstjänsten och kan ses som ett svar på deras synpunkter, snarare än ett krav på komplettering från 

länsstyrelsen, då frågan inte lyfts vid avgränsningen av MKB:n. 

2.6.10 Särskilt avstämningsmöte inför fastställelseprövning 

Inför fastställelsen hölls ett särskilt avstämningsmöte med en bullerstörd bostadsrättsförening i syfte att 

tydliggöra konsekvenser och ansvarsfördelning. Främst rörde synpunkterna den kommunala Täby allé. 

Föreningen hade tidigare motsatt sig väglänken Centrumleden som utgjorde den första halvan av den 

trafikled som löper fram till trafikplatsen i form av Täby allé, och ingick i exploateringen av Täby centrum. 

Planläggningen av Täby allé och trafikplats Roslags-Näsby aktualiserade föreningens oro för ökade 

störningar. 

2.6.11 Gång- och cykellösningar 

Frågan om cykelinfrastrukturens standard kom att på nytt aktualiseras mot slutet av planläggningen. En 

regional cykelplan aktualiserade frågan på regional nivå, samtidigt som kommunen i 2014 års cykelplan 

pekade ut ett huvudcykelstråk längs Centralvägen. Enligt planen bör huvudstråk utformas med separerade 

GC-banor med 3,8 meter bredd, medan lösningen i planen utformas med 3,5 meters bredd. 

Samrådssynpunkter på gång- och cykellösningarnas standard och bredd föranledde inte några ändringar. På 

bron är det dock tekniskt möjligt att bredda till en bredd om 4 meter i genomförandeskedet. 

2.7 Slutsatser 

I relation till projektmålen kan det diskuteras hur kollektivtrafikens attraktionskraft, E18:s barriäreffekt, 

GC-trafiken och miljöeffekter – främst rörande partiklar och buller vid busshållplatser – hanterats och 

prioriterats. Synpunkter har framförts kring att cykelinfrastrukturen inte följer den standard som Täby 

kommuns cykelplan anger för stråket, även om avvikelsen är förhållandevis liten. Motorvägshållplatserna 

kvarstår i stort sett i befintliga lägen med omfattande bullerstörningar och bristande luftkvalitet. Ingen aktör 

har tagit ansvar för frågan, även om planen medger förbättrade hållplatskurer. Frågan tycks ha ramlat mellan 

stolarna, och får avvakta framtida insatser. 

Ett tidsmässigt effektivare genomförande hade troligen inte påverkat färdigställandetidpunkten, då åtgärden 

inväntar färdigställande av den närliggande Viggbyholms trafikplats. Mindre omtag i Trafikverkets process 

hade inte kortat tidsåtgången, då kommunens planläggning enligt äldre PBL tog mer tid i anspråk. De 

tidspåverkande faktorerna tycks därför ha saknat betydelse, då planläggningen ändå varit beroende av andra 

processer. 

Projektet har däremot varit svårkommunicerat gentemot allmänheten. Hanteringen av bullerfrågan och 

uppdelningen i den snävt avgränsade vägplanen respektive den betydligt mer omfattande detaljplanen, 

gjorde det svårare att förstå åtgärdens konsekvenser och ansvarsfördelning. Aktörernas gemensamma vilja 

att pedagogiskt tydliggöra konsekvenserna kan dock ha fått kringboende att välja att inte överklaga 

planerna, vilket då sparat tid.  

Fördelningen av kostnadsansvaret utgjorde den svåraste frågan att hantera. Det underliggande 

medfinansieringsavtalet, där specificering av åtgärdernas omfattning saknades, resulterade i en kompromiss 

där Trafikverket paradoxalt nog kan komma att bidra mer till kommunal infrastruktur, i motsats till det 

ursprungliga avtalets syfte. 
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ÖVERSIKT Trafikplats Roslags-Näsby, E18 

Anläggande av ny trafikplats samt åtgärder i det kommunala gatunätet. Kostnad ca 230 mkr 

Typfall 3 Överklagad Nej 

Förenklat förfarande Nej Miljötillstånd/prövning Nej 

Planläggningstid (effektiv tid) 36 månader från upphandling till laga 

kraft (24 månader från startmöte 

teknisk utr. till startmöte 

förfrågningsunderlag) 

Föregående planläggning Förstudie, planprogram 

Komplettering under 

planprövning 

Ja, uppdaterad fastighetsförteckning 

med kompletterande granskning 

Relaterad till detaljplan Ja, frivillig samordning av 

förstudie-planprogram och 

vägplan-detaljplan (ÄPBL) 

Handläggningstid 

planprövning 

Ca 5 månader 
Upphandlingsförfarande Upphandling av kompletterande 

teknisk utredning och vägplan, 
ändrat tilldelningsbeslut efter 
(informell) klagan 

Handläggningstid MKB 2 månader 
Kommunal medfinansiering Ja, 64 mkr 
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3 Väg 267 Rotebroleden samt Trafikplats Stäket och Trafikplats Rotebro 

 

Väg 267 Rotebroleden utgör en 6 km lång 

tvärförbindelse mellan E18 och E4 i Järfälla, Upplands 

Väsby och Sollentuna kommuner. Vägen är en av länets 

mest trafikerade 13-metersvägar. Kapaciteten är för låg 

i relation till dagens trafikmängder och förväntad 

trafikökning i länet väntas förvärra problematiken. 

Rotebroleden utgör en barriär genom en av Stockholms 

läns utpekade gröna kilar, Järvakilen, med behov av 

stärkta spridningssamband och minskade barriäreffekter 

i nord-sydlig riktning. Ombyggnaden av Rotebroleden 

syftar till förbättrad framkomlighet och ökad 

trafikkapacitet för bil- och kollektivtrafiken och ökad 

trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper. Detta åstadkoms 

genom breddning med fler körfält, anläggande av 

planskild trafikplats vid den anslutande statliga väg 850 

Mälarvägen samt anläggande av separat gång- och 

cykelväg längs sträckan. För att möjliggöra 

kapacitetsökningen krävs också kapacitetsökningar i 

trafikplatserna Stäket och Rotebro, vilka planläggs i 

separata planer till följd av åtskild medelstilldelning i åtgärdsplaneringen. Planläggningen sker därmed 

i tre separata vägplaner som dock genomförs som en helhet. Planläggningen samordnas också med en 

kommunal detaljplan för ett verksamhetsområde i närheten av trafikplats Stäket, vilken reglerar 

anläggande av en ny trafikplats samt flyttad anslutning av en kommunal gata till den nya trafikplatsen. 

Processen följer typfall 2 och har föregåtts av förstudie (2007-08) för Rotebroleden, senare 

kompletterad till att omfatta också de två trafikplatserna (2011). 

 

3.1 Förstudie Rotebroleden (2007-08) 

I förstudien redovisades problem rörande låg kapacitet och köbildning, svårigheter att ta sig ut på 

Rotebroleden från anslutande vägar, samt trafiksäkerhetsbrister vid korsningar och busshållplatser 

särskilt med avseende på fotgängares möjlighet att korsa vägen. Under tioårsperioden innan förstudien 

hade flera tillfälliga åtgärder genomförts längs Rotebroleden i form av mittbarriär, vänstersvängkörfält, 

anläggande av bussfickor och sänkning av hastigheten från 90 till 70 km/h. Vid tidpunkten för 

förstudien fanns också en cirkulationsplats vid Mälarvägen projekterad, vilken sedan inte kom till 

utförande. I förstudien uttrycktes att Rotebroleden utgör en kraftig barriär för friluftsliv och biologisk 

mångfald, och skär genom en av Stockholms gröna kilar, Järvakilen. Barriären hade 2005 utpekats i 

Vägverkets Åtgärdsprogram för barriäreffekter av vägar och järnvägar med inriktningen att åtgärder 

för minskad barriärverkan bör vidtas inom den kommande tioårsperioden.  

 

Förstudiens projektmål formulerades som att: 

 Förbättra framkomligheten för bil- och kollektivtrafiken 

 Förbättra trafiksäkerheten för biltrafik och oskyddade trafikanter 

 Öka trafikkapaciteten 

 Ge underlag för tre olika lösningar 

 Ge förslag på regionalt cykelstråk med god standard mellan Stäket och Mälarvägen och en 

gång- och cykelväg mellan Mälarvägen och Rotebro 

 

Även projektspecifika miljömål formulerades, bl.a. minskade barriäreffekter, att undvika 

bullerökningar i tidigare tysta rekreations- och naturområden och att planskilda korsningar ska 

anpassas till omgivande natur- och odlingslandskap. 
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Utifrån fyrstegsprincipen redovisade förstudien förbättrade möjligheter att gå och cykla samt 

kollektivtrafik genom anläggande av GC-väg och förbättrade busshållplatser (steg 1), hastighetshöjning 

på befintlig väg (steg 2), ombyggnad till 2+1-väg inom befintlig vägbana (steg 3) och ombyggnad till 

2+2-väg genom breddning (steg 4).  

 

Tre huvudalternativ för motorfordonstrafiken redovisades: (1) 2+1-väg på befintlig vägbana, (2) 2+2-

väg dimensionerad för 80 km/h, med breddning från 13 till 16,5 meter, samt (3) 2+2-väg 

dimensionerad för 100 km/h, med en breddning till 21,5 meter. Ett alternativ (2A) med planskild 

korsning vid anslutningen till den statliga Mälarvägen, i kombination med 2+2-väg för 80 km/h, 

förespråkades. För cykeltrafiken förordades ett sammanhängande stråk främst på befintliga lokala 

vägar samt kompletterande GC-väg i saknade länkar. Förstudien förordade också anläggande av 

faunapassager, planskilda förbindelser för GC-trafiken vid busshållplatser samt stängning och 

ombyggnad av mindre väganslutningar för att undvika trafikfarliga vänstersvängar.  

 

Inför Trafikverkets ställningstagande uttryckte Vägverkets ”tvärfunktionella råd” att förstudien inte 

tillräckligt utförligt beskrivit varför alternativ 3 avfärdats. Också frågor om kapaciteten i trafikplatserna 

Stäket och Rotebro och deras påverkan på Rotebroledens funktion behövde klargöras. I en tilläggs-pm 

(2010-12-21) jämfördes alternativ 2A och 3 vad gäller bl.a. luft- och bulleremissioner, markintrång och 

kostnader. Slutsatsen blev att kapacitetshöjande åtgärder i de två trafikplatserna skulle krävas. 

Alternativ 3 skulle, jämfört med alternativ 2A, medföra 16 % högre CO2-utsläpp till följd av ökad 

medelhastighet, en märkbar bullerökning med 3 dB(A), större markintrång på grund av ökad vägbredd 

samt längre accelerations- och retardationssträckor. Investeringskostnaden skulle bli omkring 60 % 

högre, motsvarande en ökning med 150 Mkr, utan att tillföra några ytterligare förbättringar i 

framkomlighet och kapacitet. För trafikplats Stäket redovisades förslag för ökad kapacitet, bl.a. stängd 

anslutning av den kommunala Allmänningsvägen vid en cirkulation i trafikplatsen för att möjliggöra 

anläggande av en direktramp från Rotebroleden till E18 norrut. Även behov av kapacitetsförbättringar 

vid trafikplats Rotebro uttrycktes. 

 

Länsstyrelsen beslutade, såväl rörande förstudien (6 juli 2009) som dess tillägg (6 mars 2012), att 

alternativ 1, 2 och 2A inte kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Planläggningen kunde 

därför bedrivas enligt den nya planläggningsprocessens typfall 2. Samordning med kommunerna kring 

Järvakilens funktion, passagemöjligheter och minimerad barriäreffekt betonades, liksom vikten av att 

beakta skyddsområden för vattentäkter, miljökvalitetsnormer för vatten, klimatanpassning och 

dagvattenhantering.  

 

Trafikverkets ställningstagande (6 juli 2012) landade i att en utbyggnad enligt alternativ 2A torde vara 

det mest ekonomiska och kapacitetseffektiva alternativet för att uppnå en långsiktigt god funktion. 

Även de två trafikplatserna, samt en planskild korsning med Mälarvägen, ska ingå i arbetsplanen. Ett 

sammanhängande gång- och cykelnät ska anläggas. I beslutet refererades länsstyrelsens yttrande om 

behovet av samordning mellan de tre berörda kommunerna Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna 

för att klarlägga och gemensamt belysa förutsättningarna för bevarande och utveckling av den gröna 

kilens värden, och att denna samordning också behöver omfatta den planerade utbyggnaden av 

Rotebroleden med beaktande av barriäreffekter samt viltpassager, gång- och cykelpassager. 

 

3.2 Vägplan för Rotebroleden 

Under högtrafik uppstår köbildning in på Rotebroleden vid trafikplatserna Stäket och Rotebro, som 

tidvis fortplantar sig ut på E4 och E18. Plankorsningen med Mälarvägen är också hårt belastad. 

Trafiksäkerheten brister för samtliga trafikantgrupper vid korsningar och busshållplatser med särskilt 

besvärliga förhållanden för gående och cyklister som korsar vägen samt trafikanter till och från vägens 

sju befintliga allmänna och enskilda väganslutningar. 
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Figur 3 De huvudsakliga åtgärderna längs Rotebroleden. Vägsida för breddning anges med streckad linje, nya trafikplatser och 
väganslutningar i orange, GC-väg i rött. Passager för småvilt och faunapassager redovisas också med symboler. 

 

Åtgärden innebär breddning av Rotebroleden från 13 till 16,6 meter och 2+2 körfält. En ny planskild 

trafikplats (tumpet) anläggs i korsning med väg 850 Mälarvägen, som till följd av trafikplatsen ges en 

ny sträckning ett par hundra meter norrut från trafikplatsen. En ny trafikplats anläggs också vid Järfälla 

kommuns planerade verksamhetsområde ett par hundra meter öster om befintlig trafikplats Stäket. 

Ramper till trafikplatsen ingår i vägplanen och bekostas av Järfälla kommun. Vägen belyses och 

hastigheten höjs från 70 km/h till 80 km/h. Planen innefattar ett antal åtgärder för stärkta ekologiska 

samband. Fyra torrtrummor för småvilt anläggs i anslutning till korsande vattendrag. För större djur 

anläggs två ca 20 meter breda faunapassager, dels en dedikerad passage över Rotebroleden, dels en 

underliggande passage som kombineras med en port för fordonstrafik från stängda enskilda 

väganslutningar. En sammanhängande belyst gc-väg anläggs längs hela sträckan, med två 

tillkommande planskilda passager över Rotebroleden. GC-vägen utformas separerad med 4,5 meters 

bredd längs hela sträckningen, och utgör en länk i Stockholms läns regionala cykelplan. Busshållplatser 

längs sträckan rustas upp och lokaliseras i anslutning till planskilda passager. Bullerskyddsåtgärder 

innefattar vallar och bullerplank samt fastighetsåtgärder. 242 000 kvm nytt vägområde samt 8 500 kvm 

med inskränkt vägrätt tas i anspråk. Åtgärderna längs Rotebroleden kostnadsberäknas till 270 mkr 

(2013) och finansieras genom länsplanen 2010-2021.  

 

En huvudvattenledning löper längs med hela vägen, och ett antal kraftledningar korsar vägen. Vägen 

korsar fem vattendrag. Omgivningen består av skog och jordbruksmark med inslag av gles bebyggelse. 

Mer tät bebyggelse finns främst i Rotebro. Utöver att beröra Järvakilen gränsar leden bitvis till Östra 

Järvafältets naturreservat. Nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden finns i vägens närhet, 

och två av vattendragen omfattas av strandskydd. Området utgör ett gammalt kulturlandskap med 

kulturhistoriska värden och fornlämningar, varför arkeologiska undersökningar är erforderliga. För 

genomförande krävs bl.a. upphävande av del av naturreservat för att möjliggöra anläggande av 

trafikplats Mälarvägen, samt anmälan om vattenverksamhet. Vägen påverkas också av dispenskrav för 

biotopskydd och strandskydd, som dock hanteras med undantag genom att hanteras i vägplanen. Vägen 

berör två detaljplaner i Sollentuna kommun, men åtgärderna är inte planstridiga.  

 

De tre berörda kommunerna har utvecklingsplaner i vägens närhet. Störst påverkan har Järfällas planer 

för verksamhetsområdet på båda sidor Rotebroleden öster om trafikplats Stäket, med tillhörande ny 

planskild anslutning till Rotebroleden. Upplands Väsby planerar för verksamheter och bostäder norr 

om Rotebroleden i anslutning till väg 850 Mälarvägen, i influensområdet till en av faunapassagerna. 

Exploatering i anslutning till befintlig bebyggelse planeras också i Rotebro, Sollentuna kommun.  

 

Trafikprognoser anger en fördubbling av trafiken på Rotebroleden mellan 2010 och 2035, och en 

ökning med omkring en tredjedel på den anslutande Mälarvägen.  

 

3.2.1 Samråd 

Enligt länsstyrelsebeslut krävde planen alltså inte en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Trafikverkets miljöspecialist, liksom projektet i övrigt, såg dock att miljöbeskrivningen till innehållet 

skulle motsvara en MKB. I dialogen med länsstyrelsen kring avgränsningen av miljöbeskrivningen 

diskuterades främst vikten samordning för grönsamband och passager i Järvakilen, behovet av intrång i 
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naturreservatet Östra Järvafältet för anläggande av trafikplats Mälarvägen, val av trafikplatslösningar 

för att säkerställa funktion med minimerat intrång, och behovet av arkeologiska undersökningar. 

 

Järfälla kommun lyfte tidigt önskemålet om trafikförsörjning av det nya verksamhetsområdet nära 

trafikplats Stäket genom en ny trafikplats, samt nya busshållplatser och en planskild GC-väg vid 

trafikplats Stäket. Trafikplatsen hade ursprungligen inte ingått i upphandlingen, men lyftes in i arbetet 

tidigt i processen. Även om den formella planläggningen för trafikplats Stäket ännu inte inletts fördes 

diskussioner kring samordning med kommunens detaljplan för verksamhetsområdet och flyttad 

anslutning av den kommunala Allmänningsvägen från Stäket till den tillkommande trafikplatsen för 

verksamhetsområdet. Kommunens detaljplan kom därmed att bli en förutsättning för den samlade 

trafiklösningen. I övrigt diskuterades främst behovet av bullerskyddsåtgärder.   

 

Upplands Väsby kommun uttryckte önskemål om stärkta kopplingar över Rotebroleden inklusive 

viltpassager, liksom möjligheten att angöra naturreservatet med bil. Kommunen önskade också en GC-

väg längs den anslutande väg 850 Mälarvägen, vilken dock i huvudsak ligger utanför projektet och 

behöver hanteras i ett annat sammanhang. Trafikverket projekterade dock en cykelförbindelse längs 

den del av Mälarvägen som ingår i planområdet. I syfte att långsiktigt säkra de gröna samband som 

faunapassagerna skapar fördes diskussioner om kommunens bebyggelseplaner i faunapassagens 

influensområde. Diskussionen föranledde ändringar i kommunens övergripande planering, med 

inriktningen att bevara ett skogsparti av betydelse för det ekologiska sambandet. 

  

Med Sollentuna kommun fördes diskussioner rörande faunapassagernas lokalisering och funktion, 

trafikpåverkan på det kommunala gatunätet till följd av Rotebroledens kapacitetsökning samt den 

övergripande, besvärliga bullersituationen i Rotebro, där hushåll exponeras för buller från 

inflygningsvägar till Arlanda flygplats, Ostkustbanan, Rotebroleden och E4:an.  

 

Synpunkter från allmänhet och organisationer rörde främst buller och bullerskyddsåtgärder, och då 

särskilt den samlade bullersituationen i Rotebro. Natur- och turistorganisationer uttryckte vikten av att 

minimera intrång i Järvakilen och berört naturreservat, liksom att arbeta samordnat för att säkra 

grönsambandets funktion och allmänhetens tillgänglighet till området. Vad gäller markintrång var det 

främst en ridskola som uttryckte invändningar och motsatte sig planen. I dialog söktes lösningar för att 

minimera markintrånget men upprätthålla GC-vägens funktion som separerad förbindelse med god 

standard. Vid ridskolan lokaliserades GC-vägen i nära anslutning till Rotebroleden. Den kombinerade 

faunapassagen och vägporten för lokal trafik förlades också på ett så stort avstånd från ridskolan som 

möjligt med hänsyn till dess ekologiska funktion. Ridskolan arrenderade marken av Sollentuna 

kommun, vilket innebar att kommunen var den formella motparten i diskussionen. 

 

3.2.2 Ändring efter granskning 

Under granskningsskedet uttryckte Upplands Väsby kommun och boende kring väg 850 Mälarvägen 

synpunkter på vägplanens föreslagna förändring av Mälarvägen norr om korsningen med 

Söderbyvägen-Kappetorpsvägen. Vägplanen hade kommit att inkludera en sträckning av Mälarvägen 

norr om nämnda korsning som inte krävdes för att säkra den samlade trafiklösningen, men 

möjliggjorde bullerskydd för några fastigheter i influensområdet för åtgärderna. Då kommunens 

exploateringsplaner i området är osäkra och boende uttryckte kritik mot föreslagna bulleråtgärder och 

markintrång, nåddes samstämmighet om att sträckningen istället bör hänskjutas till en samlad 

utredning om Mälarvägens framtida funktion. Planområdet minskades ett hundratal meter till att endast 

omfatta den funktionellt nödvändiga delen av Mälarvägen från Rotebroleden till och med korsningen 

Söderbyvägen-Kappetorpsvägen. Ändringarna ansågs inte påverka funktionen av Rotebroleden eller 

Mälarvägens anslutning, och behandlades som en mindre avvikelse. Upplands Väsby kommun och 

berörda fastighetsägare fick vägplanen för kompletterande granskning under två veckor, och ett pm för 

ändring av vägplan utarbetades. 
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3.2.3 Komplettering föranledd av länsstyrelsens yttrande 

Inför sitt yttrande efterfrågade länsstyrelsen en komplettering av miljöbeskrivningen (2013-11-13)  

rörande vattendrag för vilka strandskydd gäller, samt förtydligande gällande biotopskydd. Främst 

innebar kompletteringen att förlängda kulverteringar av vattendrag till följd av vägens breddning och 

GC-vägens anläggande tydliggjordes. Kompletteringen bilades miljöbeskrivningen. I enlighet med nya 

väglagen samt följdändringar i miljöbalken undantas fastställda åtgärder inom område med 

strandskydd och biotopskydd från dispenskrav.
11

 Kompletteringen utgjorde därmed en del av 

länsstyrelsens granskning av vägplanens miljöpåverkan. 

 

Också gång- och cykelvägens påverkan på en nyckelbiotop med sandtallskog, utpekad av 

Skogsstyrelsen, vid det planerade verksamhetsområdet nära Stäkets trafikplats, föranledde förnyat 

samråd med länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen. Ett PM (2014-03-28) utarbetades i vilken 

det klargjordes att GC-vägens läge och grundläggningssätt anpassas så att intrånget i biotopen 

minimeras.  

 

3.2.4 Överklagande 

Vägplanen för Rotebroleden överklagades av en boende i Rotebro med avseende på planens 

bullerskyddsåtgärder. Den klagande motsatte sig att Trafikverket inte räknar in flygbuller i beräkningen 

och att verket inte tar hänsyn till den samlade bullersituationen genom att i större utsträckning åtgärda 

bullret direkt vid källan. Regeringen avvisade överklagandet. 

 

3.3 Vägplan E18 Trafikplats Stäket 

Vägplanen innebär att trafikplatsens norra cirkulationsplats kompletteras med två direktramper mellan 

väg 267 och E18. En infart respektive utfart i cirkulationen breddas. Den kommunala 

Allmänningsvägens anslutning till cirkulationsplatsen stängs. Dess anslutning flyttas till den planerade 

trafikplatsen för verksamhetsområdet öster om Stäket, och regleras i kommunal detaljplan samt 

vägplanen för Rotebroleden. Förnyade planskilda GC-vägar under och över direktramperna samt två 

nya busshållplatser anläggs. En ny GC-förbindelse till den södra delen av det planerade 

verksamhetsområdet anläggs också genom trafikplatsen. Gångramper och trappor ansluter GC-vägarna 

till de nya busshållplatserna och uppfyller i huvudsak VGUs krav för största lutning (dock uppfylls inte 

kraven för största lutning för rullstol i en ramp, där 5 % lutning och vilplan tillämpas). Söder om E18 

anläggs en ny cirkulationsplats, till vilken ramperna från E18 ansluts. Dagens direktkörfält för avfart 

från E18 förskjuts i sidled förbi den nya cirkulationen.   

 

                                                             
11 Dispens för åtgärder och anläggningar som omfattas av strandskyddsbestämmelser eller biotopskydd 
regleras i 7 kap. 11a och 16 §§ miljöbalken. Frågorna kräver inte dispens om de hanterats i en fastställd 
vägplan. 
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Figur 4 Slutlig utformning av tpl. Stäket efter ändringar av GC-lösningen och placeringen av direktrampen till E18 västerut 
föranledda av plangranskningen. 

 
Idag uppstår köer i trafikplatsen främst under morgonen för trafik norrifrån på E18 in på Rotebroleden. 

På eftermiddagarna är framkomligheten begränsad från den kommunala Allmänningsvägen in i 

cirkulationsplatsen på grund av den stora trafikströmmen från Rotebro. En ytterligare försämring av 

framkomligheten från Allmänningsvägen förväntas med ökande trafik på Rotebroleden. Antalet 

personskadeolyckor är idag nära dubbelt mot förväntat för området kring trafikplatsen, med en stor 

andel upphinnandeolyckor, troligen beroende på trafikintensiteten och köbildning.  

 

Till följd av breddningen av Rotebroleden kommer dagens köer i trafikplatsen att upplösas. På grund 

av förväntad allmän trafiktillväxt kommer dock trafikmängderna öka över tid. Dagens utformning av 

trafikplatsen bedöms inte räcka till för framtida flöden. Målet för åtgärderna är att öka kapaciteten i 

trafikplatsen så att trafiken till och från Rotebroleden kan hanteras utan omfattande trafikstörningar. 

Det är framförallt de två direktramperna till och från E18 västerut som bidrar till förbättrad 

framkomlighet på lång sikt, genom minskat flöde i den norra cirkulationsplatsen. Förändringen är 

direkt avhängigt en flyttad anslutning av den kommunala Allmänningsvägen. Genomförandet av 

trafikplatsen är därmed direkt beroende dels av kommunens detaljplan för verksamhetsområdet, dels 

vägplanen för Rotebroleden. Detaljplan och vägplaner har utarbetats parallellt för att möjliggöra en 

samlad lösning, om än med tidsförskjutning vad gäller samråd och utställning för detaljplanen. 

 

Bebyggelse finns idag främst söder om trafikplatsen, dels Kallhälls handelsområde, dels 

villabebyggelse på Stäkethöjden. Bostäder finns även i Norra Stäket, nordväst om trafikplatsen. 

Bostäderna är idag utsatta för höga ljudnivåer. Plank och vall finns längs Rotebroleden nedanför 
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Stäkethöjden och på båda sidor om E18. Bullerstörda fastigheter erbjuds enligt planen fönster- och 

fasadåtgärder. En fastighet kommer att erbjudas en lokal skärm för att åstadkomma en skyddad 

uteplats. Inga områden med skydd enligt miljöbalken står i konflikt med åtgärderna. Stora delar av 

trafikplatsen ligger dock inom sekundär skyddszon för Mälaren-Görvälns vattentäkt. En byggnadsplan 

och en detaljplan berörs av vägområdet med bestämmelser om motorfordonstrafik och parkmark, samt 

rastplats. Vägplanens genomförande bedöms kunna hanteras som mindre avvikelse från dessa planer.  

 

Då åtgärden förutsätter en utbyggd Rotebroled tas det som utgångspunkt för jämförelsealternativet i 

miljöbedömningen.  

 

Projektkostnaden är beräknad till 55 mkr (2013) och finansieras med medel från nationella planen 

2010-2021. Åtgärden beräknas ge en NNK på 14,4, främst beroende på restidsvinst. I Trafikverket 

Region Stockholms verksamhetsplan för 2014-2017 har projektet erhållit ekonomiska ramar i 

åtgärdsområdet ”Trimning och effektivisering av transportsystemet för tillväxt och klimat”.  

 

3.3.1 Samråd 

Under processen fördes diskussioner om avgränsning av miljöbedömningen med länsstyrelsen och 

trafikföring för bussar med särskild hänsyn till planer på en möjlig ny depå med 

Trafikförvaltningen/SL. Dialogen med kommunen rörde främst Allmänningsvägens anslutning, tidplan 

för att om möjligt samordna planläggning, principer för avvattning, lägen för busshållplatser för att 

förbättra trafiksituationen samt GC-lösningar. Från allmänheten uttrycktes synpunkter rörande buller 

och barriäreffekter, med önskemål om bullerskyddsåtgärder. 

 

3.3.2 Ändrad GC-lösning i granskningsskedet 

Under granskningen visade 

geotekniska prover att en betydande 

grundvattensänkning med stort 

influensområdet skulle krävas för 

anläggande av den planerade gc-

porten under den östliga 

direktrampen till väg 267. Det skulle 

kräva omfattande och förhållandevis 

kostsamma åtgärder med bl.a. 

byggande i tråg,samt en vattendom 

med tillhörande tillståndsprocess. 

Järfälla kommun uttryckte samtidigt 

önskemål om att ge cykelvägen, som 

länk i det regionala cykelnätet, en 

tydligare riktning genom 

trafikplatsen, och att möjligheten att 

lägga Allmänningsvägens nya 

sträckning närmare trafikplatsen 

skulle prövas.  

 

Ett förnyat skissande ledde fram till en lösning där gång- och cykelförbindelsen till 

verksamhetsområdets södra del samt busshållplatser flyttades från ett ursprungligen planerade läge 

nordöst om cirkulationsplatsen till ett läge väster om cirkulationen. Vägplaneområdet kunde då 

minskas något på den nordvästra sidan genom att påfartsrampen mot E18 västerut, och därmed också 

Allmänningsvägens nya sträckning, kunde föras närmare cirkulationsplatsen. Genom de förändrade 

GC- och hållplatslösningarna kunde också GC-vägen genom trafikplatsen mot Rotebro ges en något 

genare sträckning. Förändringen innebar därtill något minskade kostnader för åtgärden. Förändringen 

kommunicerades i en förnyad granskning med direkt berörda sakägare genom rekommenderat brev 

med två veckors svarstid. Förändringarna redovisades i en PM kring ändring av vägplan. 
 

Figur 5 Ursprunglig utformning av GC-lösningen i tpl. Stäket, innan revidering 
(rött). 
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3.4 Vägplan E4 trafikplats Rotebro 

I Rotebro innebär åtgärderna förhållandevis små förändringar av nuvarande funktion. Den östra 

cirkulationsplatsen förstoras och kompletteras med fler körfält. Den östra avfartsrampen från E4 

förskjuts i sidled till följd av den förstorade cirkulationen. Också anslutningen till en extern 

handelsetablering från cirkulationen förskjuts marginellt som anpassning till den nya geometrin. I den 

västra cirkulationsplatsen bibehålls dagens geometri, men cirkulationen utformas med tre körfält 

västerut från E4. Avfartsrampen från E4 breddas med ett extra körfält. En förstorad cirkulation 

liknande den valda lösningen för den östra cirkulationsplatsen studerades först, men visade sig inkräkta 

på Norrvattens befintliga anläggning söder om cirkulationen, med betydande kostnader som följd. Vald 

lösning anses ge en nästan lika bra funktion. För att lösa trafiken på lokalgatunätet krävs 

kapacitetshöjande åtgärder också på anslutande kommunala gator, vilket dock inte ingår i vägplanen.  
 

 

Figur 6 Utformningen av tpl. Rotebro innebär små utvidgningar av befintligt vägområde genom breddade cirkulationsplatser och 
ramper samt anpassning av bullerskydd. 

Befintlig bullervall längs Rotebroleden förses med bullerskärm, och sju fastigheter erbjuds fasad- och 

fönsteråtgärder. En befintlig bullervall återställs i nytt läge till följd av utbyggnaden av trafikplatsen. 

 

Med åtgärderna beräknas trafikplatsen kunna hantera trafikflöden fram till 2025-2030 utifrån aktuella 

trafikprognoser. Vid samma tidpunkt beräknas också kapacitetsgränsen för E4 uppnås. Att 

dimensionera trafikplatsen för flöden år 2035 – som gäller för Rotebroleden och trafikplats Stäket, 

visade sig tidigt kräva  mycket kostsamma och omfattande åtgärder med bl.a. en ”fly-over” för att leda 

bort köer från trafikplatsen. Då åtgärderna också är beroende av kapacitetsutvecklingen längs E4:an 

och osäkerheter kring framtida trafiktillväxt begränsades därför åtgärderna. Genomförda simuleringar 

visar att  köer uppstår även om åtgärderna genomförs, men i mindre omfattning än utan planerade 

åtgärder. 

 

I miljöbedömningen förutsätts att Rotebroleden byggs ut. 
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Kostnaden är beräknad till 27 mkr (2013-06) och finansieras med medel från nationella planen 2010-

2021. NNK har beräknats till 143, främst till följd av restidsvinster. I Trafikverket Region Stockholms 

verksamhetsplan för 2014-2017 ingår åtgärden i området ”Trimning och effektivisering av 

transportsystemet för tillväxt och klimat”.  

 

I dagsläget är det främst under eftermiddagarna som köbildning uppstår på Rotebroleden västerut 

genom trafikplatsen, med flöden från E4 både norr- och söderifrån. Tidvis kan det också vara svårt att 

ta sig ut i den västra cirkulationsplatsen från den kommunala Rotebrovägen. Ökande trafik västerifrån 

på Rotebroleden till följd av vägens breddning kommer öka belastningen. Syftet med vägplanen är att 

åtgärda Rotebro trafikplats för att hantera kapacitetsökningen på Rotebroleden. Trafikolyckor kring 

trafikplatsen är högre än förväntat med en stor andel upphinnandeolyckor, troligen till följd av tät trafik 

och tidvis stillastående köer.  

 

Sollentuna kyrkogård ligger sydöst om trafikplatsen och omfattas av landskapsbildsskydd. Närmaste 

bostadsbebyggelse är området Gröndal strax nordväst om trafikplatsen. Bullervall finns idag. 

Trafikplatsen ligger inom sekundärt skyddsområde för reservvattentäkten Rotsundatäkten. 

Riksintressen utöver kommunikationer finns ej utpekade.  

 

Tre detaljplaner berörs av vägplanen, vilka anses överensstämma med projektet eller kan hanteras med 

mindre avvikelse (prickmark, samt skyddsområde för gatutrafikändamål). Vägplanen innebär att 6283 

kvm ny mark tas i anspråk. 
 

3.4.1 Samråd 

Vid samrådet framfördes från allmänheten endast en synpunkt kring gestaltningen av trafikplatsen. I 

dialog med länsstyrelsen diskuterades möjligheten att undvika intrång i gravfältet Tuna i sydvästra 

delen av trafikplatsen. Avgränsning av miljöbeskrivning skedde samordnat med trafikplats Stäket. 

Med Sollentuna kommun fördes diskussioner kring den västra trafikplatsens utformning, med 

anslutning till det kommunala gatunätet och eventuell påverkan på Norrvattens anläggningar, liksom 

att kapaciteten för fördröjning av dagvatten bör öka. Också behov av följdåtgärder på kommunala 

gatunätet diskuterades.  

 

3.5 Detaljplan för Stäkets verksamhetsområde 

Planprogram för Stäkets verksamhetsområde upprättades 2007-2008, tidsmässigt i linje med förstudien 

för Rotebroleden. Till följd av att en tänkt kraftvärmeanläggning ströks lades dock det fortsatta 

planarbetet på is. Detaljplanearbetet återupptogs och planen gick ut på samråd (september-oktober 

2014) och utställning (mars-april 2015). Planen fastställdes av kommunfullmäktige i november 2015. 

Planens syfte är att etablera ett verksamhetsområde på ömse sidor om Rotebroleden. Planen reglerar en 

omdragning av Allmänningsvägen och en ny trafikplats öster om Stäket, samt stängning av 

Allmänningsvägens befintliga anslutning till trafikplats Stäket. 

 

3.5.1 Samråd 

Länsstyrelsen bedömde under samrådet att frågor om mellankommunal samordning kring 

markanvändning för att säkerställa Järvakilens funktion inte samordnats på ett lämpligt sätt och 

uttryckte att konsekvenserna av verksamhetsområdet behöver belysas och bedömas utifrån de samlade 

anspråken i de tre kommunerna. Ett kommunövergripande planeringsarbete efterfrågades, för att 

klargöra anspråk och intentioner för bevarande och utveckling i en samlad kartbild, ett arbete som 

därefter pågick under hösten/vintern 2014/15.  
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Figur 7 Utdrag ur illustrationsplan för Stäkets verksamhetsområde med Allmänningsvägens nya sträckning, GC-vägen samt 
trafikplatserna Stäket och Verksamhetsområdet. Nyckelbiotopen som berör GC-vägen i vägplanen återfinns i bildens mitt. 

3.6 Tidsanvändning 

Tre och ett halvt år efter att upphandlingen annonserats vann vägplanen för Rotebroleden laga kraft 

genom regeringsbeslut. Planen för Trafikplats Stäket vann laga kraft ett år och nio månader efter att 

tidigt samråd hölls, och vägplanen för trafikplats Rotebro hade vunnit laga kraft någon månad därefter, 

om den inte överklagats. Om regeringen ger ärendet en skyndsam hantering har de tre planerna alla 

vunnit laga kraft inom en sjumånadersperiod, och den totala planläggningstiden från upphandling blir 

drygt fyra år. Järfälla kommuns detaljplan enligt äldre PBL, med MKB, ligger dock senare i tid, och 

fastställs fyra månader efter den sista vägplanen. För att gå i fas med Trafikverkets planläggning hade 

den formella processen för detaljplanen behövt initieras tidigare. För att ligga i linje med vägplanen för 

Rotebroleden hade också de övriga vägplanerna behövt initieras tidigare. Omfattningen av de samlade 

åtgärderna innebär dock att det inte med säkerhet går att hävda att den samlade planläggningen gått 

fortare om vägplanerna löpt parallellt eller åtgärderna genomförts i en samlad plan. Ett sammanhållet 

genomförande av projektet förutsätter att samtliga planer vunnit laga kraft.  

 
 Rotebroleden Trafikplats Stäket Trafikplats Rotebro Detaljplan Järfälla 

2007 18 jun    Planuppdrag 

 26 nov – 
11 dec 

Förstudie, samråd    

 14 dec – 
1 feb 

   Programsamråd 

2008 31 jan Förstudie förslagshandling    

2009 6 jul Lst-beslut ej MBP för alt. 1-2    

2010 21 dec Tilläggs-PM förstudie, utökning tpl och 
kompletterad jämförelse alt. 2A-3 

   

2011 1 – 29 
mar 

Förstudie, komplettering, utställning    

 18 mar Åtgärdsbeskrivning – beställning?    

 19 okt Projektspecifikation    

  Upphandling arbetsplan, annonsering    

 30 nov Upphandling, öppning    

 13 dec Upphandling, tilldelning    

2012 6 mar Lst-beslut ej BMP (förnyat beslut)    
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 29 maj Vägplan, tidigt samråd (öppet hus)    

 6 juli Ställningstagande arbetsplan, alt. 2A    

 5 dec Sakägarmöte, öppet hus, samråd    

2013 1 apr Samrådsredogörelse (äldre lagstiftn.)    

 29 maj – 
19 jun 

Granskning    

 1 aug Rapport efter ändring av vägplan    

 1 sep Granskningsutlåtande    

 30 sep Till länsstyrelsen för yttrande    

 14 okt  Tidigt samråd, 
informationsmöte 

  

 15 okt   Tidigt samråd, 
informationsmöte 

 

 22 nov Upphävande av naturreservat i 
anslutning till trafikplats Mälarvägen 
(4,46 ha) 

   

 16 dec    Godkännande av 
genomförandeavtal 
verksamhetsomr., KF 

 DEC  Samråd Samråd  

2014 16 jan Genomförandeavtal Järfälla tecknat    

 15 apr  Granskningshandling Granskningshandling  

 16 apr – 
7 maj 

 Granskning   

 15 maj Länsstyrelsen, tillstyrkan (bl.a. efter 
tydliggörande om GC-vägen i 
anslutning till nyckelbiotopen i PM 
2014-03-28 och komplettering 
strandskydd och biotopskydd 2013-11-
13) 

   

 21 maj – 
11 juni 

  Granskning  

 28 maj Planprövning, inkom    

 13 jun  Granskningshandling, 
reviderad 

  

 30 jun – 
14 jul 

 Granskning, kompletterande   

 JUNI   Till länsstyrelsen för yttrande  

 AUG  Till länsstyrelsen för yttrande   

 17 sep – 
15 okt 

   Detaljplan (ÄPBL), 
samråd 

 NOV   Länsstyrelsen, tillstyrkan  

 27 nov   Planprövning, inkom  

 DEC  Länsstyrelsen, tillstyrkan   

 16 dec Planprövning, fastställelse    

 17 dec  Planprövning, inkom   

2015 11 feb Överklagan inkom    

 3 mar Överklagande till departementet    

 11 mar – 
8 apr 

   Utställning 

 30 april Regeringsbeslut, laga kraft    

 27 maj  Planprövning, fastställelse   

 1 juli   Planprövning, fastställelse  

 16 jul  Laga kraft   

 7 aug   Överklagande inkom (2 dagar 
efter sista svarsdag) 

 

 12 aug   Avvisningsbeslut skickat  

 7 sep   Överklagande 
avvisningsbeslut 

 

 2 okt   Överklagande till 
departementet 

 

 7 okt / 12 
okt 

   Godkänd av planutskottet 
/ KS 

 2 nov    Antagande, KF 
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3.7 Reflektioner 

3.7.1 Planuppdelning – merarbete och ytterligare prövningar, men också möjlighet till fördjupning i 

varje delplan 

Planläggningen inleddes först för Rotebroleden, med finansiering i länsplanen för sträckan mellan 

trafikplatserna. Trafikanalyser hade redan tidigare visat på problematik i trafikplatserna, och 

projektledaren förde tidigt samtal med Samhälle/Planering om kompletterande finansiering för att 

kunna inkludera dessa i planläggningen. Praktiskt löstes frågan genom att optionsliknande skrivningar 

kring behovet av att också utreda trafikplatsernas funktion inkluderades i förfrågningsunderlaget för 

planläggningen. I dialog med långsiktig planering reserverades medel för trafikplatserna förhållandevis 

fort. Den formella planläggningen av trafikplatserna kom dock igång först närmare två år efter 

Rotebroleden. 

 

Att planlägga i tre planer genererar merkostnader genom parallella formella processer med upprättande 

av plandokument, samrådsförfarande och prövning. Samtidigt uttrycker konsulten att uppstyckningen 

av arbetet också medförde fördelar, dels genom att ge ett starkare fokus på utformning och detaljer i 

respektive objekt som annars kan riskera att drunkna bland större frågor, dels för att genomförande kan 

påbörjas för delar av de samlade åtgärderna, även om någon plan skulle överklagas.  

 

För allmänhet och sakägare kan uppdelningen innebära att de samlade åtgärderna blir svårare att 

överblicka. Att lösningen därtill förutsätter en kommunal detaljplan för att lösa situationen i trafikplats 

Stäket komplicerar samrådet ytterligare. Trafikverket kom att arbeta mycket med illustrationsplaner 

som ett medel för att tydliggöra, inte minst eftersom vägplanerna i sig är så avskalade och svårtolkade. 

 

3.7.2 Samordning kring Järvakilens funktion och faunapassagernas lägen 

Länsstyrelsen hade redan i förstudieskedet uttryckt behovet av mellankommunal samordning för att 

säkra Järvakilens långsiktiga funktion. I vägplaneprocessen aktualiserade faunapassagerna kopplingen 

till kommunernas bebyggelseplanering. Rörande vägens barriärverkan blev det nödvändigt för 

Trafikverket att samordna kommunernas intressen och utbyggnadsplaner, och dialog fördes för att 

säkerställa att faunapassagernas vidare spridningssamband och den minskade barriärverkan som 

tillskapas inte äventyras av bebyggelseplaner. Under granskningen uttryckte dock naturorganisationer 

fortsatt kritik kring bristande samordning, och en oro för kilens funktion. I praktiken kan dock 

vägplaneprocessen ses som ett samverkansforum som säkerställde minskad barriärverkan samordnat 

med de tre kommunernas översiktliga bebyggelseplanering, även om enskilda intressenter kan anse att 

åtgärderna är otillräckliga. 

3.7.3 Trafikplats verksamhetsområde tillkom – och en kommunal detaljplan 

Förstudien hade uppmärksammat ett eventuellt behov av ny anslutning till Järfällas planerade 

verksamhetsområde, och möjlig stängning av Allmänningsvägens anslutning till cirkulationsplatsen vid 

Stäket. I Trafikverkets ställningstagande nämndes dock inte den möjliga tillkommande trafikplatsen. 

Den var initialt inte med i upphandlingen av planläggningen, men lyftes snabbt in efter tidigt samråd 

med Järfälla kommun. Projektledaren uttrycker att en aktualiserad inventering av övergripande 

intressen hade kunnat fånga in frågan innan upphandlingen genomfördes. Nu kom projektet att 

förutsätta en kommunal detaljplan för att lösa den samlade trafiklösningen i trafikplats Stäket, vilket 

ökade behovet av samordning i tid och innehåll. Projektledaren menar att en sådan intressentanalys 

som komplement till förstudien generellt kan minska planläggningskostnader genom att övergripande 

förutsättningar klaras ut innan en konsultorganisation är på plats, som kan behöva gasa och bromsa 

beroende på behov av underlag från andra aktörer.  

 

När planläggningen för Rotebroleden kom igång initierades den gemensamma dialogen med 

kommunen snabbt, men p.g.a. resursbrist kom kommunens planläggning att dröja. Ett 

genomförandeavtal tecknades mellan parterna i december 2013. Detaljplanen kom dock att gå ut på 
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samråd först 9 månader efter vägplanen för Stäket, och nästan två år efter samrådet för Rotebroleden. 

Möjligheter till samordnat samrådsförfarande diskuterades inte. Med facit i hand är det rimligt att anta 

att en tidigare dialog mellan Trafikverket och Järfälla kommun, innan upphandlingen av vägplanen, 

skulle ha kunnat korta den sammanlagda planläggningstiden och möjliggjort ökad samordning kring 

bl.a. samrådsförfarande, genom att ha klargjort vikten av koordinering mellan planerna.  

 

Kommunen lyfter också fram att en tidsmässig samordning hade kunnat möjliggöra en samlad 

hantering av planerna från länsstyrelsens sida vad gäller Järvafältets funktion, då planerna förutsätter 

varandra. Kommunen upplever att vissa gemensamma frågor, t.ex. inverkan på nyckelbiotopen, 

tappades bort i ett tidigt skede, till följd av att planerna inte synkades tidsmässigt.  

 

Kommunens tidplan kom också att påverkas av länsstyrelsens önskemål om mellankommunal 

samverkan kring Järvakilens långsiktiga funktion.  

 

Det behov av samordning mellan kommunerna som länsstyrelsen uttryckt behov av bl.a. under 

vägplanens förstudie, kom alltså att hanteras dels för vägen och dess barriärverkan, dels i ett senare 

skede på mellankommunal nivå, med påverkan på Järfällas möjligheter att tidsmässigt ”gå i takt” med 

vägplanerna. Kommunen upplever att länsstyrelsens granskning av detaljplanen och 

bebyggelseutvecklingen blev mer utförligt än för vägplanen och dess påverkan på barriäreffekten.  

 

3.7.4 Typfall 2, med betydande miljöpåverkan? Men processvinst genom synkad miljöbeskrivning 

Vid två tillfällen, för förstudien och dess senare komplettering, beslutade länsstyrelsen att Rotebroleden 

ej kan förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Bland miljöfrågor som aktualiserats av vägplanen 

kan nämnas: vägens barriäreffekt inom en utpekad grönkil med spridningssamband, upphävande av 

naturreservat, påverkan på strandskyddat och biotopskyddat område, betydande markintrång och 

bullerproblematik. Bl.a. naturreservatet, strand- och biotopskydd beskrevs i förstudien. Projektledaren 

och planläggande konsult uttrycker att projektet kan uppfattas som ett typfall 3, men ser fördelar med 

att arbeta med miljöbeskrivning istället för MKB. Tidsmässigt är fördelen att länsstyrelsens särskilda 

MKB-godkännande inte behöver inväntas. Processmässigt är det också en fördel att kunna arbeta med 

miljöbeskrivningen som en integrerad del av planen fram till granskningen, så att detaljförändringar i 

plandokumenten som kan inverka på miljöbeskrivningen kan hanteras sammanhållet, vilket i en MKB 

skulle kunna föranleda omtag och revideringar. 

 

Trafikverkets miljöspecialist förespråkade en fullständig miljöbeskrivning, innehållsmässigt 

motsvarande en MKB, vilket i praktiken innebär att miljöaspekterna fått motsvarande genomlysning. 

Länsstyrelsen begärde in kompletterande underlag, dels rörande strand- och biotopskydd, dels,kring 

hur den planerade GC-vägen i praktiken inverkar på en biotop utpekad av Skogsstyrelsen vid Stäkets 

verksamhetsområde. Genom att vägplanen kompletterats rörande strand- och biotopskydd krävs inte 

dispens för vägplanens åtgärder inom de skyddade områdena. 

3.7.5 Rotebro som typfall 1? 

För Rotebro trafikplats diskuterades istället inledningsvis om vägplan alls var nödvändig. Det påtalades 

i dialog inom och mellan Trafikverket, länsstyrelsen och konsulten. Åtgärderna ryms till största del 

inom befintligt vägområde, och diskussionen rörde huruvida breddningarnas omfattning kunde 

innebära förändrad funktion.  

3.7.6 Ambition för gång-, cykel- och kollektivtrafik, men inga andra ”mjuka” åtgärder 

I jämförelse med förstudiens förslag om cykelstråk i blandtrafik på mindre vägar där så var möjligt 

innebar vägplanen en ambitionshöjning med separerad GC-väg längs hela sträckan. Den regionala 

cykelplanen innebar också att standarden blev hög, med 4,5 meters bredd. Förutsättningarna för 

kollektivtrafikresande förbättras också betydligt genom säkra planskilda passager och den längsgående 

GC-vägen. I övrigt har dock inga steg 1-2-åtgärder genomförts. Åtgärder för ett förändrat beteende ses 

av aktörerna som en fråga att istället hantera i processer med större perspektiv, som vägplaneprocessen 

inte har rådighet över. 
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3.7.7 Förfrågningsunderlag parallellt med fastställelseprocessen 

Konsulten var upphandlad för såväl vägplan som förfrågningsunderlag. Efter granskningen kunde 

därför arbetet med förfrågningsunderlaget direkt ta vid, parallellt med fastställelseprocessen.  

3.7.8 Åtgärder som optioner i entreprenaden för att ta höjd för överklaganden 

Då det samlade genomförandet är beroende av tre vägplaner och en detaljplan utformas upphandlingen 

av entreprenad med två optioner rörande Rotebro trafikplats samt trafikplats verksamhetsområde. 

Entreprenader kan därmed dra igång även om överprövning av enskilda planer drar ut på tiden.  

3.7.9 GC- och busslösningarna i Stäket 

Järfälla kommun förordade den initiala lösningen för busshållplatser och GC-lösning i trafikplatsen, 

och ser en risk att de längre gångvägarna i den valda lösningen kan leda till en smitväg över 

avfartsrampen från E18 mot Rotebroleden. För verksamhetsområdets kollektivtrafikförsörjning blir det 

också en försämrad lösning med längre gångvägar. Kommunen ifrågasatte under arbetet också de hårda 

tillgänglighetskrav på gångvägarna, som medförde omfattande ramper.  

3.7.10 Samlade bullernivåer den stora samrådsfrågan – men svag rådighet i planprocessen 

Synpunkter från allmänheten rörde i huvudsak hanteringen av bullerproblematiken, särskilt i det 

bullerutsatta Rotebro, där det var en pedagogiskt besvärlig uppgift att tydliggöra Trafikverkets rådighet 

för det samlade bullret inom ramen för vägplaneprocessen. Konsulten lyfter fram vikten av transparens 

och tydlig pedagogik, och menar att en bullerexpert inom konsultorganisationen besatt en förmåga att 

klargöra förutsättningar på ett sätt som bidrog till en god dialog med de boende som annars hade 

kunnat bli mer konfliktfylld.  
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ÖVERSIKT Rotebroleden inkl. tpl. Stäket och Rotebro 

Breddning av primär länsväg till 2+2 körfält, anpassning av två trafikplatser, anläggande av ny 

trafikplats, GC-väg med regional standard, faunapassager. Kostnad ca 270 Mkr (Rotebroleden), 55 

Mkr (tpl. Stäket), 27 Mkr (tpl. Rotebro). 

Typfall 2 (samtliga planer) Överklagad Ja (2 av 3 planer) 

Förenklat förfarande Nej, men kompletterade granskningar (Rotebroleden, 

tpl. Stäket) 

Miljötillstånd/ prövning Anmälan om vattenverksamhet, 

upphävande av naturreservat, 

undantag från dispens 

biotopskydd och strandskydd 

(genom vägplan, 

miljöbeskrivning) 

Planläggningstid 

(effektiv tid) 

Rotebroleden: 42 månader från upphandling till laga 

kraft (21 månader från tilldelning till 

granskningsutlåtande, då projektering FU inleddes) 

Tpl Stäket: 21 månader från tidigt samråd till laga kraft 

(10 månader från tidigt samråd till granskningsutlåtande) 

Tpl Rotebro: 26 månader (?) från tidigt samråd till laga 

kraft (8 månader från tidigt samråd till 

granskningsutlåtande) 

SAMMANTAGET: 50 månader från annonserad 

upphandling till laga kraft (?) (32 månader från tilldelad 

upphandling till granskningsutlåtande för sista plan) 

Föregående 

planläggning 

Förstudie, kompletterad 

förstudie, planprogram 

Komplettering under 

planprövning 

... Relaterad till detaljplan Ja, men ej processuell 

samordning vägplaner – DP 

enligt ÄPBL 

Handläggningstid 

planprövning (exkl. 

överprövning) 

Rotebroleden: 6,5 månader 

Tpl. Stäket: 5 månader 

Tpl. Rotebro: 7 månader 

Upphandlingsförfarande Planläggning vägplan och FU, 
tillägg bl.a. för tpl. 
Verksamhetsområde, tpl. Stäket 
och tpl. Rotebro 

Handläggningstid 

MKB 

- 
Kommunal 
medfinansiering 

Järfälla: Full finansiering av tpl. 
Verksamhetsområde, 
Rotebroleden 
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4 Förlängd mötesstation 
Dingersjö samt anpassning av 
f.d. E4 

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall 

utgörs av ett hårt trafikerat enkelspår med 

kapacitetsbrist. För att möjliggöra kortare 

restid, ökad kapacitet och robusthet planeras 

på längre sikt dubbelspår. I ett kortare 

tidsperspektiv anläggs sju nya mötesstationer, 

varav Dingersjö utgör den sista att 

genomföras. I anslutning till det planerade 

mötesspåret passerar den befintliga järnvägen 

vattendrag på brokonstruktioner med 

begränsad bärighet och kvarvarande 

livslängd, vilket motiverar ett samordnat 

anläggande av en förlängd mötesstation 

inklusive utbyte av broarna. Järnvägens 

utbyggnad berör en del av f.d. E4:ans 

vägområde, som efter anläggande av E4:ans nya sträckning förbi Sundsvall ska anpassas till ny 

funktion som länsväg. Även f.d. E4:ans sträckning vid Dingersjö inkluderas därför i projektet.  

 

Åtgärden innefattar anläggande av förlängt mötesspår med nya broar och planskild vägpassage, ny 

plattform för regionaltågstrafik och ombyggnad av f.d. E4 till ny funktion. Stationen förprojekteras för 

möjlig framtida utbyggnad till fyra spår. Ett vattenkraftverk berörs och kräver inlösen och rivning. 

Ytterligare fastigheter blir föremål för inlösen. Parallellt med utbyggnaden av mötesstationer pågår 

stråkstudier och översiktsplanering för framtida dubbelspårsutbyggnad i projektet ”Samordnad 

planering”. Det förlängda mötesspåret är anpassat för att möjliggöra anslutning till båda utredda 

sträckningsalternativ söder om planområdet. För sträckningen norr om mötesstationen har planläggning 

initierats, utifrån inriktningen att dubbelspåret fram till Sundsvall följer befintlig sträckning.  

 

Arbetet har föregåtts av förstudie kring anläggande av nya, och upprustning av befintliga, 

mötesstationer Gävle-Sundsvall (2005), planläggning för tidigare tänkt mötesstation i Dingersjö (2005-

2007) samt utredning av broarnas återstående livslängd (2010). Parallellt har förstudie kring 

dubbelspårsutbyggnad Gävle-Sundsvall (2010) med linjestudie för sträckning kring Dingersjö (2011) 

utarbetats, liksom planering och genomförande av E4 Sundsvall. Järnvägsplanen utarbetas med 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB, typfall 3), vägen utan krav på MKB (typfall 2). 
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Figur 8 Illustrationskarta över väg- och järnvägsåtgärder i Dingersjö. 

 

4.1 Föregående planering och upphandling 

Utredningsarbete rörande etappvis kapacitetsökning längs Ostkustbanan på berörd sträcka Gävle-

Sundsvall har pågått under en längre tid. Parallellt har planering och genomförande av ny E4 förbi 

Sundsvall pågått. 

 

4.1.1 Förstudier järnväg 

En förstudie med förslag på utbyggnad av nya, och ombyggnad av befintliga, mötesstationer 

utarbetades av Banverket (2005). Planläggning initierades därefter för sju nya mötesstationer, däribland 

Dingersjö med en tänkt utbyggnad av nytt spår, öster om det befintliga mot Ljugan. Medan övriga 
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järnvägsplaner vann laga kraft och togs vidare till produktion avbröts sedermera arbetet i Dingersjö till 

följd av geotekniska förhållanden, möjlighet till nyttjande som del av framtida dubbelspår samt 

befintliga broars bristande bärighet och kvarvarande livslängd.  

 

Utifrån den parallella planeringen för 

dubbelspår på hela sträckan beslutades att 

mötesspåret i Dingersjö ska kunna fungera 

som etapp i utbyggnaden, vilket bl.a. 

inverkar på linjedragning och dess anslutning 

till framtida vald korridor söderut. I förstudie 

för dubbelspårsutbyggnaden (2010) hade 

alternativa sträckningar väster om nu aktuellt 

läge, utanför samhället 

Dingersjö/Njurundabommen, valts bort. 

Efter önskemål från Sundsvalls kommun 

togs en kompletterande PM, Val av korridor 

på sträckan Myre – Stockvik (daterad 27/8 

2012), fram inför planläggningen i 

Dingersjö, i syfte att tydliggöra motivet 

bakom Trafikverkets ställningstagande. Inför 

den förnyade planläggningen hade också 

bärighetsberäkningar av de befintliga broarna 

utförts (2010), liksom en tidig linjestudie på 

sträckan Dingersjö – Stångån (4/2 2011).  

 

Underhåll inkom med önskemål om att 

broarna skulle bärighetsberäknas, vilket 

visade att bron vid Ljungan förväntades ha 

en kvarvarande livstid på 10-15 år. En 

organisationsförändring hade inneburit att en 

ny projektorganisation bildats under den 

första planläggningen av mötesstationerna, 

där Dingersjö låg sist. Den nya 

projektorganisationen konstaterade att brobyte i befintligt läge inte var lämpligt i relation till ett 

framtida dubbelspår. Projektledaren för dubbelspårsutbyggnaden redovisade utredningskorridoren från 

förstudien, och möjligheten att anpassa mötesstationen till dubbelspårsutbyggnadens korridor utreddes. 

Ett nytt projekt föddes, där brobytena innebar en utökad budget, vilket gjorde att tidigare projekt fick 

avslutas och ny beställning läggas av Samhälle. Projektet fick inte formellt kallas dubbelspårssträcka, 

utan kom att benämnas förlängd mötesstation.  

 

Förutsättningar för dubbelspårsutbyggnad längs den 22 mil långa sträckan Gävle-Sundsvall utreddes i 

idéstudie (2006) följt av fördjupad idéstudie kring etappindelning (2008) samt förstudie (november 

2010). I den fördjupade idéstudien föreslogs etappindelning med hänsyn till effektivitet, kapacitet och 

restidsvinster. Det konstaterades att enbart dubbelspårsetapper skulle innebära kvarstående långa 

avstånd mellan mötesstationerna tills banan är fullt utbyggd. Studien landade i slutsatsen att 

dubbelspårsutbyggnader bör kombineras med anläggande av planerade mötesstationer för att trafiken 

successivt ska kunna utvecklas i syfte att gjorda investeringar ska ge så stor kapacitetseffekt så tidigt 

som möjligt. För ökad hastighetsstandard krävs linjeomläggning på delsträckor. Studien identifierade 

åtta s.k. strategiska punkter där banan i dagsläget har en hög hastighetsstandard eller där det av andra 

skäl inte är aktuellt att söka någon ny sträckning. Punkterna lades till grund för etappindelning i den 

efterföljande förstudien.  

 

I förstudien uttrycks att dagens enkelspår är fullt utnyttjat med tät trafik och långa avstånd mellan 

mötesstationer. Trafiken ökade med 80 % under perioden 2000 – 2010. Botniabanan och den 

upprustade Åtalsbanan liksom planer på uötkad regionaltågstrafik förväntas ge ytterligare ökad 

Figur 9 Bortvalda lokaliseringsalternativ efter förstudie. 
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trafikering. Banan är klassad som överbelastad, och kapacitetsbristen ger längre restider och ökade 

förseningar. Bristerna kan hämma regional utveckling och attraktionskraft.  
 

Söder om Dingersjö redovisar förstudien alternativa korridorer. I planområdet för mötesstationen och 

vidare norrut till Sundsvall redovisas dock endast ett utbyggnadsalternativ som följer befintlig 

sträckning. Ett västligt alternativ, i anslutning till ny E4, valdes i förstudien bort med hänsyn bl.a. till 

intrång i värdefulla riksintressen för kulturmiljö, naturmiljö och friluftsliv. Ett sådant alternativ skulle 

också försvåra en god anslutning till det centrala stationsläget i Sundsvall. Valt alternativ längs 

befintlig sträckning innebär ingrepp och störningar i befintliga bebyggelsemiljöer, vilket bedöms kunna 

mildras av skyddsåtgärder för buller samt planskilda passager. Sträckning i befintlig läge möjliggör 

också hållplats för regionaltåg, vilket kan stärka utveckling av samhället. Sundsvalls kommun 

efterlyste dock under samrådet en tydligare redogörelse för varför det västligare sträckningsalternativet 

utanför Njurundabommen avfärdats.  
 

De mötesstationer som anläggs i separat projekt kan endast till del nyttjas i framtida 

dubbelspårsutbyggnad. För Dingersjö anges i förstudien att ingen del kan nyttjas enligt vid tiden 

liggande förslag, men att ett justerat alternativ utreds. Det uttrycks också att Njurundabommens miljöer 

och passagen av Ljungans dalgång utgör särskilt känsliga områden att ta hänsyn till i gestaltning och 

utformning.  
 

Trafikverket fattade beslut (9/12 2010) om att förstudiens korridorer ska ligga till grund för fortsatt 

utredning. 

 
Under uppstarten av det nya projektet aktualiserades fler frågor. Under tidig linjestudie framkom att 

befintlig E4 parallellt med järnvägen skulle beröras och behöva flyttas något i sidled i järnvägsplanens 

norra del, vilket resulterade i att vägens anpassning till ny funktion genom Dingersjö lyftes in från E4-

projektet. För att få en lämplig anpassning till övriga ombyggnadsetapper utvidgades också vägplanens 

avgränsning söderut fram till anslutningspunkt med då planlagd ny anslutningsväg mellan befintlig och 

ny E4.  

 
Utifrån den tidiga linjestudie som genomförts (2011) passade projektet på att informera om det 

kommande arbetet i samband med samråd kring planläggning för väg 551, anslutningen mellan 

befintlig och ny E4. Mötet blev stormigt, då majoriteten önskade en västlig dragning utanför samhället. 

Information gavs senare i ett tidigt skede av planläggningen, i samband med samråd kring Sundsvalls 

kommuns översiktsplanearbete. Möjligheten att anlägga en station lyftes då av en närvarande, vilket 

anses ha lett till att opinionen mot projektet vände. En översiktlig kostnadsberäkning gjordes, och 

Samhälle fattade beslut om att inkludera en plattform i projektet.  

 

4.1.2 Upphandling 

Upphandling, fastpris järnvägsplan och arbetsplan med systemhandling och option för bygghandling, 

annonserades den 2/5 2012 med sista anbudsdag den 6/6. Fem anbud inlämnades, varav fyra 

förkastades då de inte bedömdes uppfylla ställda krav, utgjorde ofullständiga anbud eller innehöll 

reservationer rörande administrativa tillägg och dagspriser. Uppdraget tilldelades den 28/6 motiverat 

med lägsta pris och uppfyllda ska-krav. Anbuden varierade mellan 11,5 Mkr och 14,3 Mkr, varav det 

vinnande anbudet uppgick till 13,4 Mkr.  
 

En konsult inkom med begäran om omtag den 5/7, då effektiv konkurrens inte kunnat uppnås med 

endast en återstående anbudsgivare. Förfrågningsunderlaget ansågs vara otydligt rörande angivande av 

priser. Andra anbudsgivare tycktes ha tolkat underlaget på samma sätt, vilket tyder på att underlaget 

strider mot transparensprincipen. En annan konsult överklagade tilldelningsbeslutet till 

förvaltningsrätten i Falun den 6/7. I ansökan uttryckte konsulten att de uppfyller ställda ”skall-krav” 

och hade tilldeltas uppdraget om de inkluderats, då anbudet hade lägre pris än den vinnande konsulten. 

Tvisten rörde tolkning av huruvida såväl tim- som dagspris skulle anges för geotekniska 

fältundersökningar. Angivande av enbart en av enheterna innebar påverkan på anbudssumman, och 
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därmed möjligheten att vinna upphandlingen. Efter ett par vändor med korrespondens med 

förvaltningsrätten avslogs klagan den 17/9 med en överprövningstid på tre veckor.  
 

Uppdragskontrakt undertecknades därefter den 15/10, startmöte med konsult hölls den 24/10 och TG2-

beslut undertecknades den 14/11. Arbetet tappade ytterligare lite fart under senhösten, då konsulten 

p.g.a. osäkerheten kring utfallet av överprövningen inte direkt kunde bemanna upp projektet.  
 

4.2 Planläggning 

Väg- och järnvägsplan har utarbetats parallellt. Samråd och underlagsrapporter samordnas delvis. 

 

4.3 Järnvägsplan 

Planen syftar till anläggande av förlängt mötesspår med tillhörande växlar, två teknikbyggnader för el- 

och signalutrustning, ersättningsväg med vägbro som ersättning för två befintliga plankorsningar, 

anläggande av tre nya järnvägsbroar, ombyggnad av planskildhet av den korsande Mjösundsvägen, ny 

plattform för resandeutbyte samt rivning av befintlig järnvägsanläggning och broar. Därtill innefattar 

planen åtgärder mot buller och vibrationer samt inlösen av några fastigheter p.g.a. markintrång och 

buller samt förvärv av en fastighet. Planen omfattar 2,8 km ny järnväg med en 2,5 km lång 

mötesstation, dimensionerat för STAX 25 ton och 200 km/h (för A-tåg).   

 

I tidigare förstudie har en korridor utpekats som mest lämplig för den förlängda mötesstationen. Den 

formella planläggningen föregicks av en linjestudie där sträckningsförslag inom korridoren utarbetades 

med beaktande av bl.a. järnvägstekniska krav, möjligheter att anlägga en station med framtida möjlig 

utbyggnad till fyra spår, anslutningspunkter till framtida dubbelspårsutbyggnad, minimerad 

trafikstörning under byggtiden, minimerat intrång och påverkan på bebyggelse, natur- och 

kulturmiljöer, trafikeringskrav och anläggningskostnader. 

 

I linjestudien identifierades tre avsnitt med delvis olika förutsättningar och problembild. För varje 

delsträcka har sedan detaljlösningar studerats inom ramen för planläggningen. I söder går järnvägen 

genom Njurundabommen, med påverkan på bostadsfastigheter i på ömse sidor järnvägen. Ett 

vattenkraftverk finns i anslutning till järnvägen vid Stångån. Läge för möjlig framtida hållplats har 

utpekats mellan Mjösundsvägen och Ljungan. Lösningen anpassas också till de två 

utredningskorridorerna för dubbelspår söder om planområdet. I norr finns två avsnitt med sämre 

geotekniska förutsättningar, där markförhållanden förbättras med ökat avstånd från Ljungan. Före detta 

E4, som här löper parallellt med järnvägen behöver förskjutas något västerut, vilket hanteras i den 

parallellt utarbetade vägplanen. Mellan dessa två avsnitt löper en sammanlänkande delsträcka där 

glesare bebyggelse och verksamheten i Dingersjö värdshus påverkas. Väg- och järnvägsplanerna 

förutsätter varandra, bl.a. genom att inlösen i vägplanen utgör en förutsättning för järnvägsplanen.  

 

De befintliga broarna över Stångån och Ljungan har en kvarvarande livslängd på omkring 10 år och är 

inte möjliga att anpassa för största möjliga axellast (STAX) 25 ton, vilket utgör en förutsättning för 

dubbelspårsutbyggnaden.  

 

Till följd av järnvägsåtgärderna behöver passage med Mjösundsvägen, väg 559, byggas om, en sträcka 

på omkring 120 meter. Det nya behovet av vägmark redovisas på järnvägsplanens plankartor. Vägen 

och passagen breddas med utrymme för separerad GC-väg på båda sidor. 

 

Två befintliga vattentrummor behålls och tre byts ut i befintligt läge då de inte uppfyller funktionskrav 

på hållfasthet och dimensionerande flöde. Där väg och järnväg går parallellt minskas det 

hastighetsberoende skyddsavståndet till 9 meter genom anläggande av skyddsräcke. 

 

Formulerade projektmål innefattar: en järnvägssträcka anpassad till sin funktion som länk i 

Ostkustbanans kapacitetsutbyggnad, ökad säkerhet t.ex. vad gäller passager, uppfyllelse av STAX 25 
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ton, en trafiklösning som är förankrad och integrerad i övrig samhällsplanering, samt en så låg kostnad 

som möjligt utan att frångå funktionskrav.  

 

Miljömål rör god boendemiljö, minimerad påverkan på värdefull natur- och kulturmiljö, minskad 

barriäreffekt, god anpassning och gestaltning till omgivande landskap, god hushållning med 

naturresurser, klimatanpassning samt minimerad påverkan på vattenmiljöer och grundvatten. 

 

Planen berör inget Natura 2000-område, men riksintressen för kulturmiljövård (Ljungans dalgång, 

Kvissle-Nolby-Prästbolet), naturmiljövård och friluftslivet (Nedre Ljungan) samt kommunikation 

(Ostkustbanan). Ljungan, Stångån och Åbäcken omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Två 

områden omfattas vidare av miljökvalitetsnormer för grundvatten, vid Skottsund och Marmen-

Kvissleby.  

 

Åtgärden berör två kommunala detaljplaner som upphävs till del som följd av järnvägsplanen. 

Byggande och rivning av broar hanteras också i separat tillståndsärende för vattenverksamhet. 

 

Konsekvenser av förslaget 

MKB har utarbetats dels för järnvägsplanen, dels för tillståndsansökan om vattenverksamhet för broar 

över Ljungan och Stångån.  

 

Konsekvenser för kulturmiljön bedöms bli måttligt negativa. Kulturlandskap och bebyggelsestruktur 

förändras, vilket försvårar läsning av landskapets historia. Arkeologisk utredning utförs. 

Riksintressenas värdekärnor liksom utpekade forn- och kulturlämningar påverkas inte.  

 

Bullerskyddsåtgärder bedöms medföra en förbättrad ljudnivå, med 6 bostadshus med ljudnivåer över 

riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad. Husnära åtgärder kommer att utredas och 

vidtas för att övriga riktvärden ska klaras. Den nya järnvägsbanken medför mindre spridning av 

vibrationer, men 10 fastigheter bedöms få nivåer över riktvärdet (0,4 mm/s vägd RMS). Barriäreffekter 

minskar något med ny bro vid Mjösundsvägen samt planskild korsning.  

 

Naturmark som tas i anspråk har överlag små till måttliga naturvärden. Konsekvenserna bedöms bli 

måttligt negativa. De nya broarna medger passage och förstärkta spridningsmöjligheter i strandlinjen 

längs vattendragen.  

 

Åtgärden bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer. 

 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått 

För att åstadkomma en god landskapsbild fastställs skyddsåtgärder i form av terrängmodelleringar vid 

ny vägbro över järnvägen, tillhörande ersättningsväg samt bullervallar. Skyddsåtgärder för att minska 

buller och vibrationer omfattar bl.a. banunderbyggnad, bullervallar och skärmar liksom 

fastighetsåtgärder och skydd av uteplatser. Ytterligare skyddsåtgärder regleras i planen.  

 

Markanspråk uppgår sammanlagt till 13,5 hektar (äganderätt, servitutsrätt, tillfällig nyttjanderätt, 

vägrätt och inskränkt vägrätt). 

 

Fyra fastigheter kommer att inlösas på grund av markintrång och buller, och ytterligare fem fastigheter 

kommer erbjudas inlösen. 

 

Genomförande och finansiering 

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen görs för flytt av varianter av fältmalört och bottnisk 

malört. Tillstånd för vattenverksamhet prövas i Mark- och miljödomstolen, och kan påbörjas innan 

järnvägsplanen är fastställd, men avgöras först efter fastställelse. Dispens från strandskydd behandlas 

inom ramen för järnvägsplanen.  

 

Åtgärderna i järnvägsplanen kostnadsberäknas till 550 Mkr, samt 50 Mkr för vägplanens åtgärder. 

Medel återfinns i nationell transportplan 2014-2025. 
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4.4 Vägplan 

Vägplanen syftar till ombyggnation av tidigare E4 på en 2,1 km lång sträcka mellan den nyanlagda 

vägförbindelsen till nya E4, väg 551, i söder och väg 568, Tunavägen i norr. Då en stor del av trafiken 

flyttas över till nya E4 byggs befintlig sträcka om till förändrad funktion som länsväg med separat GC-

bana. I norr förskjuts vägen något i sidled för att möjliggöra mötesstationen på Ostkustbanan. I övrigt 

inryms vägen inom befintligt vägområde. Järnvägsplanen utgör en förutsättning för vägplanen. 

 

Projektet initierades ursprungligen som en följd av ”Förbifart Sundsvall”, som ger tidigare E4 en ny 

funktion när merparten av trafiken flyttas över till E4:ans nya sträckning. En idéstudie för förändring 

av befintlig väg på den längre sträckan Myre-Stockvik utarbetades 2008. Ny anslutning mellan E4 och 

Njurundabommen har tidigare reglerats i arbetsplan för väg 551 Häljum-Njurundabommen. Då det 

visade sig att Dingersjö mötesstation skulle kräva en sidoförflyttning av ett vägparti lyftes planen över 

från E4-projektet till att projekteras sammanhållet med järnvägsplanen. Under 2014 genomfördes också 

i samarbete med kommunen, parallellt med planläggningen, Åtgärdsvalsstudie för Framtida resor 

Njurunda-Sundsvall. 

 

Inför ombyggnationen har två alternativ studerats, beroende på om Ostkustbanan bibehålls som idag 

eller om en mötesstation byggs. Trafikverket går vidare med alteranativ två, som kräver 

sidoförskjutning upp till 18 meter åt väster i den norra delen av planområdet.  

 

Planen innebär att befintlig vägbana smalnas av från nuvarande 10-13 meter till cirka 7 meter. 

Hastigheten sänks från 70 km/h till 60 km/h. Två allmänna korsningar anpassas till den nya funktionen, 

vilket innefattar ombyggnad av signalreglerad korsning till cirkulationsplats respektive borttagande av 

vänstersvängfält. Ytterligare en anslutning förskjuts i sidled som anpassning till den nya väggeometrin, 

och fyra enskilda anslutningar stängs, vilket hanteras som separata ärenden. En plankorsning stängs till 

följd av järnvägens utbyggnad och ersätts med bro över järnvägen samt tillhörande enskild väg vilken 

ansluts till den nya cirkulationsplatsen. GC-väg anläggs på vägens västra sida, till största del med 4 

meters bredd och variation av skiljeremsa och kantskydd. GC-vägen ryms på befintlig vägbro över 

Ljungan genom förändrad körfältsindelning. Bron kompletteras med höjt skyddsräcke. Skyddsräcke 

anläggs också där vägen går parallellt med järnvägen för att kunna minska det hastighetsberoende 

skyddsavståndet till 9 meter. Befintliga busshållplatser ersätts av två nya hållplatslägen. Hållplatser 

med få resande tas bort. Belysning anordnas längs GC-banan, vid korsningar, gång- och cykelpassager 

samt busshållplatser. Längst i norr anläggs en 30 meter lång tryckbank för att undvika sättningar.  

 

Åtgärdsvalsstudien ”Framtida resande mellan Njurundabommen och Sundsvall” föreslår ett 20-tal 

åtgärdsinriktningar, där ett flertal handlar om beteendepåverkan. Vägplanen följer studiens inriktning, 

främst rörande GC-väg och belysning, anpassning av busshållplatser och borttagande av hållplatser 

med lågt nyttjande, cykelparkering samt förhållanden för oskyddade trafikanter.  

 

Dagens trafikvolym omfattar 14000 fordon/dygn, varav 12 % tung trafik. Sträckan är rekommenderad 

väg för farligt gods och huvudväg för godstransporter. Enligt utarbetad trafikprognos för 2030 

förväntas en minskning av antal fordon till mellan 3 000 och 5 800 längs sträckningen, samt en 

halvering av andelen tung trafik. En kommunal GC-bro över Ljungan är i stort behov av underhåll och 

kan, om inget underhåll görs, behöva stängas.  

 

Projektmål har formulerats rörande anpassning av ny funktion som länsväg, ökad framkomlighet och 

säkerhet för oskyddade trafikanter, en trafiklösning som är förankrad och integrerad i övrig 

samhällsplanering, säkerställande av Ostkustbanans utbyggnad, minimerad påverkan på värdefull 

natur- och kulturmiljö, god boendemiljö samt god anpassning och gestaltning av anläggningen till 

omgivande landskap. 

 

Liksom järnvägsplanen berör vägplanen inget Natura 2000-område men riksintresse för 

kulturmiljövård (”Ljungans dalgång”, ”Kvissle-Nolby-Prästbolet”), naturmiljövård och friluftslivet 
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(”Nedre Ljungan”). Vägplanen berör en detaljplanelagd mark för huvudgata, varför åtgärden bedöms 

vara förenlig med detaljplanens syfte.  

 

Andelen hårdgjord yta minskar till följd av åtgärden, vilket innebär att påverkan från vägen och dess 

avvattning minskar.  

 

Konsekvenser 

Ny GC-väg och minskad trafik antas påverka buller- och utsläppsnivåer, trafiksäkerhet och hälsa 

positivt. I planbeskrivningen uttrycks att samverkan kring väg- och järnvägsplan samt med andra 

aktörer såsom Sundsvalls kommun innebär att lösningar för en långsiktigt hållbar samhällsplanering 

kan skapas. Längre hållplatsavstånd till följd av större hållplatsavstånd kompenseras av förbättrade 

GC-möjligheter.  

 

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått som fastställs innefattar fönsteråtgärder och bullerskydd av 

uteplats. Övriga åtgärder som ska utföras rör bl.a. generell avrundning av släntkrön och släntfötter, 

återvegetering, täckning med avbaningsmassor, förstärkt belysning vid GC-passager och 

busshållplatser, vägräcke och höjda broräcken. En bostadsfastighet löses in på grund av markanspråk 

och buller. Planens markanspråk uppgår till 3,2 hektar (vägrätt, inskränkt vägrätt samt tillfällig 

nyttjanderätt). Vägdelar som utgår ur allmänt underhåll och rivs, motsvarande 1,3 hektar, återställs till 

naturmark liknande omgivande mark och återgår till markägaren. Ett gemensamt gestaltningsprogram 

har utarbetats för väg- och järnvägsplanen.  

 

Utifrån PM kulturmiljö har länsstyrelsen fattat beslut om att en arkeologisk utredning ska genomföras i 

anslutning till ny väganläggning. Dispens från strandskydd behandlas inom ramen för vägplanen. 

Totalkostnaden är beräknad till 50 Mkr. Medel finns avsatta i nationell plan 2014-2025. 

 

Länsstyrelsen beslutade den 27 september 2013 att vägplanen, utifrån samrådsunderlaget, inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan.  

 

4.5 Samråd 

Samrådsförfarandet samordnades för väg- och järnvägsplanen, liksom med tillstånd för 

vattenverksamhet.  

 

Under samråden framfördes synpunkter rörande järnvägens linjeföring, vägens framtida vägsektion och 

skyltade hastighet, markintrång och ersättning, buller och vibrationer, busshållplatser och hållplats 

Njurundabommen, väganslutningar med särskilt fokus på anslutning till Värstaborg, utformning av 

GC-vägar och övergångsställen samt befintlig gångport i Njurundabommen. Frågor lyftes också om 

möjlighet till skotertrafik över Ljungan i det fall kommunens befintliga GC-bro rivs. 

 

I ett tidigt skede hölls en workshop med Sundsvalls kommun för att ge gemensamma utgångspunkter 

och mål för planeringsarbetet, bl.a. hållplatslägen, gång- och cykelvägens lokalisering, skyltad 

hastighet, åtgärdernas påverkan på Njurundabommens centrum, där kommunens utvecklingsplaner 

samt två detaljplaner kräver samordning. Dialogen fördjupades i en parallell åtgärdsvalsstudie kring 

framtida resande. Underhandskontakter med Sundsvalls kommun rörde därefter främst valda 

trafiklösningar, buller och vibrationer med tänkta skyddsåtgärder, hållplats Njurundabommen samt 

natur- och kulturmiljön. Hållplatslägen och framtida trafikering blev också föremål för samråd med 

kollektivtrafikmyndigheten.  

 

Underhandskontakter med länsstyrelsen rörde bl.a. avgränsning av MKB och miljöbedömning, 

riskhantering, kulturmiljöutredning och arkeologisk undersökning, markavvattningsföretag, förekomst 

av strand- och biotopskydd, riskanalys rörande farligt gods på järnväg samt åtgärdsprogram för hotade 

arter och flytt av art med tillhörande dispensärende. Länsstyrelsen ställde sig positiv till att hantera 

strandskydd, generellt biotopskydd och samråd enligt MB 12:6 inom respektive plan. Då vägplanen 

inte varit föremål för tidigare beslut om betydande miljöpåverkan fattade länsstyrelsen, med 



 
 

 44 (104) 
 

 
 

samrådsunderlaget som grund, beslut om att vägåtgärderna ej kan förväntas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

 

I dialog med kommun och länsstyrelse tillkom frågor under planläggningens gång. Efter en tidig 

enighet om 60 km/h på vägen mellan Njurundabommen och Sundsvalls centrum ändrade sig 

kommunen och förespråkade 80 km/h där så är möjligt för att inte äventyra kollektivtrafikens 

attraktionskraft. Trafikverket uttryckte att höjd hastighet skulle påverka bl.a. vägprofil och 

säkerhetszon, och därmed markbehov och vägens anpassning till järnvägsanläggningen. Kommunen 

ville också lyfta in utbyte av Mjösundsvägens utslitna och smala bro över Stångån i den nya 

vägpassagen under järnvägens förlängning, vilket Trafikverket avfärdade då bron i fråga låg utanför 

planområdet. Kommunen önskade också att utrivning av den befintliga kraftstationen och ett 

återställande av Stångån som lekområde för lax och laxöring belyses i järnvägsplanen. Trafikverket 

svarade att frågan om kraftverket inte är en fråga för järnvägsplanen.  

 

Länsstyrelsen förespråkade en kvantitativ riskbedömning rörande gods på järnvägen, och menade att en 

kvalitativ utredning troligen bara skulle uttrycka att utbyggnadsalternativet blir bättre än nuläget, men 

inte beröra frågan om dagens risk – och därmed också risken i utredningsalternativet – är acceptabel. 

Trafikverket önskade avvakta kring beslut om kvantitativ riskanalys, dels med hänsyn till om 

tillräckligt bra underlagsmaterial finns att tillgå, dels beroende på resultatet av buller- och 

vibrationsutredningar. En kvalitativ riskanalys kom att sedermera att utföras, liksom varit fallet vid 

övriga mötesstationer längs Ostkustbanan. 

 

Dialog med ägaren till Stångå Kraftverk resulterade i en gemensam utredning kring förutsättningar för 

fortsatt drift, vilket utmynnade i att inlösen förordades.  

 

Allmänhet, organisationer och fastighetsägare uttryckte främst synpunkter om anläggningarnas 

utformning med särskilt fokus på Mjösundsvägen, markintrång och ersättningsfrågor, buller och 

vibrationer, väganslutningar, barriäreffekter, skyltad hastighet och busshållplatser, framkomlighet för 

friluftslivet längs vattendrag, fiskeintressen och parkeringsmöjlighet för fiskare vid Ljungan.  

 

Tidigt samråd, samrådsunderlag, inföll under semestertid, vilket medförde kritik från kommunen och 

enskilda mot bristfälligt och otydligt underlag samt kort svarstid under semestertid. Trafikverket 

uttryckte att den nya lagstiftningen betonar ett kontinuerligt samrådsförfarande och samrådsunderlagets 

roll i att inhämta tidiga synpunkter bl.a. som underlag för länsstyrelsens beslut om betydande 

miljöpåverkan, samt att tidpunkten tidigare redovisats i planläggningsbeskrivningen. 

 

4.6 Godkännande av MKB järnväg 

Länsstyrelsen anmärkte i sitt godkännande (14/3 2014) av miljökonsekvensbeskrivningen för 

järnvägsplanen på otydligheter i beskrivningen av Tingstagärdesbäcken, och att MKB:n bör klargöra 

om bäcken har utvecklingspotential om befintlig kulvertering försvinner i framtiden, samt att 

beskrivningen bör kompletteras med foton. Vidare borde Trafikverkets ambition om 

spridningsmöjligheter för växter och djur längs vattendrag fastslås i planen. Tveksamhet uttrycktes om 

bedömning av olycksrisk, då ingen uppgift om framtida trafikmängd redovisats.  

 

4.7 Granskning och begäran om tillstyrkande 

Under granskningen (2-27/6 2014) inkom 20 yttranden rörande vägplanen och 13 rörande 

järnvägsplanen. Åtta av dessa yttranden rörde båda planerna. 

 

Synpunkter rörde i stor utsträckning trafiksäkerhet för skolbarn med krav på skyddsräcken mot vattnet 

samt mellan körbana och GC-väg på bron över Ljungan. Trafikverket uttryckte att frågan rör 

detaljutformning och att hänsyn behöver tas till drift och vinterväghållning.  
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Sundsvalls kommun önskade omprövning av bibehållande av en befintlig kulvert. Vidare accepterades 

inte avsteg från prövningskraven för bullerskärmar, då kommunen önskade samråda om kommande 

detaljutformning, vilket ledde till att skrivning om bygglovsbefrielse ströks från järnvägsplanen. 

 

Flera fastighetsägare uttryckte synpunkter kring stängning av utfarter, försämrade förutsättningar för 

näringsverksamhet till följd av markintrång samt önskemål om inlösen av fastigheter. Trafikverket 

ändrade planen för att möjliggöra en kompletterande anslutning till en fastighet, och uttryckte i övrigt 

att förhandling om inlösen i de fall skyddsåtgärder inte är att betrakta som samhällsekonomiskt 

lönsamma blir aktuell när planen vunnit laga kraft. I ett fall uttrycktes att tillförande av angränsande 

mark som kompensation kan diskuteras. 

 

Andra yttranden rörde bullerskyddsåtgärder, utformning och lokalisering av väg- och 

järnvägsanläggningen, samt stationens lokalisering. Flera aktörer önskade fortsatt dialog kring frågor 

relaterade till planerna, bl.a. utformningen av ny väg till Värstaborg, vilken regleras i särskild 

lantmäteriförrättning. 

4.7.1 Ändringar efter granskning 

Järnvägsplanen ändrades efter granskning (ändrings-pm 18/9 2014) med grund i Sundsvalls kommuns 

yttrande. Kommunen accepterade inte avsteg från bygglovsprövning av bullerskärmar. Smärre 

redaktionella ändringar gjordes också. Vid möte den 20/8 instämde kommunen i ändringarna, varför 

ytterligare behov av delgivning ej ansågs föreligga. Följdändring av MKB:n ansågs inte vara 

nödvändig. 

 

Även vägplanen ändrades (ändrings-pm 18/9 2014) utifrån synpunkter från en fastighetsägare samt 

redaktionella synpunkter från kommunen. Kartor med större detaljeringsgrad fördes in i 

planbeskrivningen för att tydliggöra förväntat minskade trafikflöden. En tänkt stängning av 

väganslutning i Dingersjö togs bort. Ändringarna delgavs kommunen respektive den berörda 

fastighetsägaren. 

 

4.7.2 Begäran om Länsstyrelsens tillstyrkande 

I begäran om tillstyrkande för järnvägsplanen (25/9 2014) önskade Trafikverket att länsstyrelsen godtar 

förslag till landskapsanpassning i Dingersjö som innebär större markanspråk än vad som tekniskt krävs 

i anslutning till ny vägbro över järnvägen och tillhörande ersättnings- och serviceväg samt bullervall. 

Trafikverket uttryckte att frågor om strandskydd prövats och beskrivits i planerna. Länsstyrelsen 

tillstyrkte planerna (30/10). 

 

4.8 Fastställelseprövning och överklagande 

Begäran om fastställelse för planerna inkom till planprövning den 12/11 2014, med sista datum för 

kommunikationsyttrande den 5/12. Tre yttranden inkom för järnvägsplanen, men tillförde inga nya 

synpunkter. För vägplanen inkom sju yttranden, varav två besvarades i kompletterande PM, vilket 

kommunicerades på nytt (8/5 2015, sista svarsdag 1/6) utan att ytterligare synpunkter inkom. 

Synpunkterna rörde främst utformning av säkra GC-förbindelser, vilket föranledde Trafikverket att i 

sitt svar bjuda in till ett senare separat möte.   

 

De båda planerna fastställdes (11/6 2015, expedierat 18/6) med villkoret att ombyggnaden får påbörjas 

först när båda planer vunnit laga kraft. Plankartor samt i planbeskrivningarna angivet 

högkapacitetsräcke för skydd mellan väg och järnväg där de löper parallellt fastställdes. För 

järnvägsplanen fastställdes också beskrivna lägen för bullerskärmar, och för vägplanen höjt 

skyddsräcke mot vattnet för GC-vägen över Ljungan.  

 

De båda planerna överklagades av en fastighetsägare den 20/7. Trafikverket inkom med yttrande till 

departementet den 18/9. 
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4.9 Angränsande planering 

4.9.1 Upphävande av kommunala detaljplaner 

Sundsvalls kommun upphävde med förenklat förfarande berörda delar av två detaljplaner för att 

möjliggöra antagande av järnvägsplanen. Genomförandetiden för planerna hade gått ut, och i det 

berörda planlagda området fanns endast bebyggelse i form av en carport. Första tjänsteskrivelse 

utarbetades 3/2 2014, upphävandet vann laga kraft den 17/6. Då inga erinringar inkom under 

samrådsperioden uteslöts granskningsskedet. 

 

Inga erinringar inkom under samrådsperioden, utöver ändringar av redaktionell karaktär från 

Trafikverket. Granskningsskede uteslöts därför. Nämnden beslutade att anta planen den 21 maj 2014. 

Detaljplanerna upphävdes därmed 4,5 månader efter den första tjänsteskrivelsen. 

4.9.2 ÅVS Resor Njurunda – Sundsvall 

Trafikverket och Sundsvalls kommun utförde, parallellt med planläggningen under 2013-2014, en 

åtgärdsvalsstudie kring framtida resande och trafikering. Syftet var att utgöra underlag för 

planläggningen samt grund för efterföljande beslut om trafikering, påverkans- och 

informationsåtgärder m.m. 

 

ÅVS:en utgjorde en del av gemensam handlingsplan mellan aktörerna och förändrade trafikflöden till 

följd av E4:ans nya sträckning, kommunala utvecklingsplaner för Njurunda liksom problem med 

luftkvalitet i centrala Sundsvall. Geografiskt avgränsades studien till sträckan Njurunda – Sundsvalls 

resecentrum, med tyngdpunkt på tätorterna längs sträckningen och tidshorisont fram till 2020.  

 

Studien uttryckte mål kring mer hållbart resande, mer tillgänglig och trygg trafikmiljö, attraktivare 

kollektivtrafik, utvecklade GC-förbindelser, förbättrade möjligheter till arbetspendling, lokal handel 

och besöksnäring samt lokalisering av bebyggelse i goda lägen för kollektiv- och GC-trafik. 

 

Åtgärder enligt fyrstegsprincipen utarbetades och effektbedömdes utifrån måluppfyllelse, kostnad och 

tid för genomförande. Åtgärder med bäring på planläggningen rörde bl.a. prioritering av cykel vid 

korsningspunkter, belysning anpassad till gång- och cykeltrafik, cykelparkering samt utglesning av 

busshållplatser för kortare restid.  

4.9.3 Rivning av kraftverk 

En avsiktsförklaring (undertecknad 7/7 2014) tecknades mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun 

rörande rivning av kraftverksbyggnad och dess tilloppstub till följd av järnvägens utbyggnad, då 

intrånget försvårar fortsatt drift. Kommunen åtog sig att upprätta och bekosta tillståndsansökan för 

utrivning av kraftverket samt återställning av Stångån. Trafikverket ansvarar för tillståndsansökan för 

järnvägsbron över Stångån, kostnader och genomförande för rivning av kraftverket och tilloppstuben 

samt eventuella föroreningar.  

4.9.4 Tillstånd vattenverksamhet 

Samrådsunderlag (10/1 2014) för vattenverksamhet rörande nya järnvägsbroar och rivning av befintliga 

i Stångån och Ljungan utarbetades inför tillståndsprövning i Mark- och Miljödomstolen enligt 6 kap. 

miljöbalken.  

 

Samråd hölls sammanhållet med väg- och järnvägsplanerna (28/11 2013), vilket gav viktig information 

om fiskförekomst. Fortsatt dialog om genomförande, fiskbestånd, miljökrav i utförarentreprenad och 

skyddsvärda arter fördes med kommunen och länsstyrelsen, liksom med två fiskevårdsområden. 

Begäran om beslut kring betydande miljöpåverkan lämnades till länsstyrelsen (15/4 2014), varefter 

beslut fattades (2/6 2014) om att åtgärderna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Utökat 

samråd krävdes därför inte. Länsstyrelsen uttryckte i sitt beslut att skyddsåtgärder mot 

grumlingspåverkan kommer att vidtas och att sådant arbete så långt som möjligt förläggs utanför 

lektider för fisk.  
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4.9.5 Avsiktsförklaring station 

Avsiktsförklaring kring ny station undertecknades av Sundsvalls kommun, landstinget Gävleborg samt 

Trafikverket i maj 2014. 

4.10 Reflektioner 

4.10.1 Stark allmän opinion att hantera 

Under projektets gång har de större samrådsfrågorna varierat. Ett omfattande motstånd mötte projektet 

från början, då det fanns en omfattande opinion för en sträckning av nya Ostkustbanan utanför 

samhället, liksom motstånd från fastighetsägare som påverkas av bullerproblematik och inlösen. Med 

introduktionen av ett stationsläge i Njurunda blev den allmänna opinionen mer positiv. Mot slutet kom 

en samfällighet att yrka på skyddsåtgärder för GC-vägen över ån. Frågan lyftes till Underhåll, som inte 

önskade skyddsräcke mellan väg- och GC-bana av driftskäl, samtidigt som Investering inte såg 

åtgärden som motiverad och inte heller som en planfråga. Önskemålet kom att framföras i en stor andel 

av granskningsyttrandena. 

4.10.2 Markfrågor ständigt närvarande 

Marklösenfrågor och påverkan på verksamheter har varit närvarande genom hela processen. Berörd 

ägare av vattenkraftverket har önskat avyttra fastigheten genom frivillig överenskommelse och förtida 

inlösen då kraftverket är i behov av att akut reinvestera i en tub som onödiggörs med järnvägens 

utbyggnad. Också frågor om hantering av el-certifikat har varit komplicerade och inverkat på önskan 

att bli inlöst. Diskussioner fördes om möjligheten att nå överenskommelse utifrån gällande värdering, 

utan expropriationspåslag 25 %, vilket kraftverksägaren accepterade. Förtida inlösen har dock ej 

ansetts möjlig enligt gällande regelverk. Fastighetsägaren har låtit pröva frågan i domstol men fått 

avslag utifrån motiveringen att planen är nära att vinna laga kraft.  

 

En industrifastighet låg också ute till exekutiv försäljning tidigt i planläggningsprocessen, men kunde 

inte förvärvas då medel inte kunde uppbådas med kort varsel. När inlösen av del av fastigheten nu blir 

aktuell har fastighetens taxeringsvärde flerdubblats som följd av förbättringsåtgärder. Fastigheten har 

också medfört omfattande handläggning, förhandling och utredningar kring möjligheter till fortsatt 

verksamhet utifrån bl.a. körspårsanalyser. Tre andra fastigheter har begärt inlösen, varav 

överenskommelse om förtida inlösen kunde nås i två fall. 

4.10.3 Överklagande 

Planen har överklagats av ägaren till fastighet i anslutning till f.d. E4 som bl.a. inhyst en bensinstation. 

Ägaren uttryckte önskemål om vänstersvängfält för god tillgänglighet, vilket Trafikverket inte ansåg 

vara motiverat utifrån beräknade trafikmängder. Under överklagandeprocessen stängdes 

bensinstationen, som istället flyttades till E4:ans nya sträckning. Att utforma väganläggningen med 

svängfält skulle också kräva intrång på bensinstationens mark, vilket skulle kunna bli förenat med 

åtgärder för marksanering. 

4.10.4 Strategisk hantering av vattenärende 

Samråd kring vattenverksamhet genomfördes samlat med planen. För att hålla nere ledtiden mellan 

planens laga kraftvinnande och mark- och miljödomstolens hantering har projektet fört dialog med 

jurist och miljöspecialist på Trafikverket samt domstolen om lämplig tidpunkt att skicka in 

handlingarna för beredning och avgörande. 

 

4.10.5 Tillägg: förfrågningsunderlag totalentreprenad 

Under 2015, parallellt med planprövning och överprövning, har förfrågningsunderlag för 

totalentreprenad utarbetats. Projektet var ursprungligen inte tänkt att utföras som totalentreprenad, och 

hanteras som tillägg i projekteringen. Förfrågningsunderlaget omfattar omkring 500 sidor och innebär 

ett omfattande koordineringsarbete. Förfrågningsunderlagets komplexitet gör det svårt att bedöma i 

vilken omfattning överklagandet de facto har inverkat på den sammanlagda tidsprocessen. 

Upphandling av entreprenaden är planerad till januari 2016 med anbudsinlämning under sensommaren. 
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Byggstart för vägen är planerad till 2017 och järnvägen 2018. Inriktningen är att ge utföraren stor frihet 

i genomförandet, men friheten begränsas till del av den årliga medelstilldelningen. 

 

4.10.6 Bygglovsbefrielse ströks inför antagande 

Kommunen godtog inte bygglovsbefrielse för bullerskydd, vilket föranledde planändring i sent skede. 

Projektet uttrycker att kommunens samordning brast, vilket ledde till olika besked i frågan. 

 

4.10.7 Omfattande samordning då planerna förutsätter varandra 

Planläggningen har bedrivits parallellt för väg- och järnvägsplanen, vilket utgjort en grundförutsättning 

för den valda lösningen. Att järnvägsplanen förutsatt MKB har därför inte inneburit en snabbare 

planläggningsprocess för vägplanen. Det har upplevts som smidigt att kunna planlägga vägmark för 

planskildhet med allmän väg i järnvägsplanen. 

 

4.10.8 Omtag gav tidsförskjutning men en långsiktigt fungerande lösning 

Planläggningen i Dingersjö, och kapacitetsförbättringen på Ostkustbanan, försenades troligen omkring 

fem år till följd av det omtag som gjordes. Den nu planlagda lösningen kan dock inlemmas som del i 

dubbelspårsutbyggnaden av Ostkustbanan, och uppfyller dimensionerande krav för utbyggnaden. 

 

Projektet samordnade behovet av broutbyte med då pågående förstudie kring dubbelspårsutbyggnad 

samt E4-projektets förändring av befintlig E4 parallellt med järnvägen. Förstudiens beslutade 

inriktning (9/12 2010) tydliggjordes i en övergripande linjestudie kring Dingersjö (4/2 2011), som kom 

att ligga till grund för projektinriktningen.  

 

4.11 Tidsåtgång 

Dingersjö skulle ursprungligen genomföras som ett delprojekt i utbyggnaden av sju mötesstationer 

längs Ostkustbanan, och låg sist i arbetet rörande planläggning och genomförande. Brofrågan medförde 

att projektet undersökte hur mötesspåret skulle kunna kombineras med brobyte, och undersökningen 

kom att sammanfalla i tid med uppstartad förstudie kring etappvis dubbelspårsutbyggnad. Den tänkta 

åtgärden ströks, och ersattes av nuvarande projekt, som krävde förnyad åtgärdsbeskrivning och utökad 

budget. Parallellt med den processen färdigställdes förstudien för dubbelspårsutbyggnad, med 

efterföljande linjestudie kring Dingersjö (februari 2011). Ett drygt år senare (maj 2012) annonserades 

upphandlingen. Överklaganden innebar att kontrakt kunde tecknas och startmöte hållas 5,5 månader 

senare (oktober 2012). Formell planläggning pågick därefter i drygt två år, då handlingar inlämnades 

för fastställelseprövning (november 2014). Planen fastställdes efter sju månader (juni 2015), och 

överklagades sedan.  

 

Det uttrycks att tempot varit högt under processen, och att Trafikverket legat på för att få in handlingar 

i tid och snabba avgöranden hos berörda myndigheter.  

 

Under fastställelseprövningen (7 månader) förlängde behovet av kompletterande kommunicering tiden. 

Länsstyrelsens handläggning var förhållandevis snabb: godkännande av MKB (2 månader), beslut att 

vägplan ej antas medföra betydande miljöpåverkan (knappt 1 månad), beslut att vattenverksamhet ej 

antas medföra betydande miljöpåverkan (1,5 månad), tillstyrkan av planerna (1 månad). Också 

kommunens upphävande av detaljplaner, vilket skedde med förenklat förfarande, gick fort (3 månader 

från samråd till laga kraft).  
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 Järnvägsplan mötesspår Dingersjö Vägplan Kommunala DP 

2005-
2007 

 Planläggning mötesspår Dingersjö   

2010 9 dec Beslut inriktning efter förstudie dubbelspår   

2011 4 feb PM Linjestudie Dingersjö - Stångån   

 Dec Stationslokaliseringar för lokal tågtrafik, lst   

2012 5 maj Upphandling annonserad  

 6 jun Upphandling, sista anbudsdag  

 18 jun Projekteringsmöte, Ramböll  

 28 jun Upphandling, tilldelningsbeslut  

 5 jul Övervägan överprövning av tilldelning (Vectura)  

 6 jul Tyréns överprövar tilldelningen till förvaltningsrätten Falun  

 22 aug Svar till Vectura – avser ej avbryta upphandlingen, som ändå prövas på annans begäran  

 27 aug PM Motiv för val av korridor Myre - Stockvik  

 17 sep Förvaltningsrätten Falun avslår klagan, efter ett par vändor per brev mellan klagande och 
svarande 

 

 24 okt Startmöte konsult, Trv, Sundsvalls kommun  

2013 25 apr Tidigt samråd, allmänhet  

 8 jul – 
9 aug 

Samrådsunderlag tillgängligt 
 

 

 13 aug Beställning (till lst) av särskild arkeologisk utredning väg-jvg  

 2 sep  Förfrågan lst BMP inskickad   

 26 sep  Beslut ej BMP  

 13 nov Utökat samråd myndigheter (brev)  

 15 nov Beägran om yttrande, avgränsning MKB   

 28 nov Samråd allmänhet, sakägare (VP, JVP samt vattenverksamhet broar över Stångån + Ljungan)  

 4 dec Lst-yttrande avgränsning MKB   

     

2014 20 jan Begäran beslut godkännande MKB senast 21/2 
(inkom lst) 

  

 27 jan Samråd vattenverksamhet, lst och kommun   

 11 mar 
– 5 apr 

  Samrådupphävande av 
detaljplan, enkelt förfarande  

 14 mar Godkännandebeslut MKB (efter kompl. handl.)   

 17 apr Begäran om beslut BMP vattenverksamhet    

 28 apr Samråd vattenverksamhet med 2 fiskevårdsomr.   

 22 maj Avsiktsförklaring tågstation Njurundabommen. 
Sundsvalls kommun – landstinget Gävleborg – 
Trafikverket (avser sista underskriftsdatum) 

  

 21 maj   Kommunen/SBN upphävde del 
av DP:er. Laga kraft 17 juni 

 2 jun Lst-beslut ej BMP vattenverksamhet (lst 
diariedatum) ?? 

  

 2-27 
jun 

Granskning (öppet hus 10 jun)  

 18 sep PM Ändringar efter granskning (strykning av ej 
bygglovkrav för bullerskärm och redaktionella 
ändringar), samråd hölls med kommunen 20/8 

PM Ändring efter granskning (uppdaterade 
kartor samt bibehållen enskild anslutning), 
samråd med kommun och fastighetsägare 

 

 25 sep Begäran lst tillstyrkan Begäran lst tillstyrkan  

 30 okt Tillstyrkan järnvägsplan (lst) Tillstyrkt vägplan (lst)  

 12 nov Planprövning, inkom Planprövning, inkom  

 8 maj  Planprövning, kompl. kommunikation, exp.  

2015 11 jun 
18 jun 

Planprövning, fastställelse 
Expediering 

Planprövning, fastställelse 
Expediering 

 

 20 jul Överklagande, inkom Överklagande, inkom  

 18 sep Överklagande, skrivelse till departementet Överklagande, skrivelse till departementet  
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ÖVERSIKT Förlängd mötesstation Dingersjö samt ombyggnad f.d. E4 

Förlängd mötesstation med plattform, utbyte av tre broar samt angränsande vägåtgärder, kostnad ca 

500  Mkr, samt ombyggnad av f.d. E4 med anläggande av GC-väg, kostnad ca 50 Mkr. 

Typfall 3 (järnväg), 2 (väg) Överklagad Ja (båda) 

Förenklat förfarande Nej Miljötillstånd/prövning Vattenverksamhet 

Planläggningstid (effektiv tid) 37 månader från annonserad 

upphandling till fastställelsebeslut (25 

månader från startmöte till begäran 

om fastställelse) 

Föregående planläggning Idé och förstudier. Parallellt arbete 

E4 Sundsvall samt Samordnad 

planering dubbelspår 

Ostkustbanan 

Komplettering under 

planprövning 

Kompletterande yttrande med 

kommunicering (vägplan) 

Relaterad till detaljplan Ja, upphävande 

Handläggningstid 

planprövning 

7 mån (exkl. överprövning) 
Upphandlingsförfarande Fast pris, järnvägsplan, arbetsplan 

och systemhandling, option 
förfrågningsunderlag 

Handläggningstid MKB 2 mån (inkl. komplettering) 
Kommunal medfinansiering - 
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5 Mötesstation Villersmuren 

 

Den enkelspåriga och hårt belastade Bergslagsbanan 

sträcker sig från Gävle via Falun, Borlänge, 

Ludvika och Ställdalen där banan delas i två grenar 

dels mot Frövi och dels mot Kil och vidare mot 

Göteborg. Banan utgör ett viktigt stråk för 

godstrafiken och trafikeras också av persontåg. 

Trafikverket arbetar med kapacitetshöjande åtgärder 

genom fler och effektivare mötesstationer med 

samtidig infart. Villersmuren innebär nyanläggande 

av en mötesstation dimensionerad för 750 meter 

långa tåg och samtidig infart mellan Sandviken och 

Kungsgården i Sandvikens kommun. Planen medför 

också anläggande av en planskild gångpassage, 

uppgradering av en bomanläggning vid vägkorsning 

samt anläggande av serviceväg. Placeringen medger 

ett framtida tredje spår dimensionerat för 630 

meters tåglängd. Järnvägsplanen, som utarbetas som typfall 2 utan miljökonsekvensbeskrivning, har 

föregåtts av idéstudie (2009) och efterföljande förstudier (2010-2011) för delsträckor längs 

Bergslagsbanan inom ramen för projektet BanaGods i Mitt. 

 

5.1 Förstudie (2010-2011) 

I idéstudien ”Godståg genom Bergslagen” kartlades under 2007-2009 näringslivets önskemål kring 

framtida godstrafik på järnväg i och genom Bergslagen. Utifrån idéstudien beslutade Trafikverket att 

genomföra förstudier på Bergslagsbanan, Gävle-Ludvika, samt på Godsstråket genom Bergslagen, 

Storvik-Frövi (2010-2011), vilka båda kom att ingå i projektet BanaGods i Mitt. Syftet var att studera 

möjliga kapacitetshöjande åtgärder och förutsättningar för längre tåg med målet att öka kapaciteten för 

godstrafik med bibehållen kvalitet för persontrafiken. Förstudier upprättades, utöver sträckan Gävle-

Storvik, också för delsträckorna Storvik-Falun, Falun-Borlänge och Borlänge-Ludvika.  

 

Förstudien redovisade två utbyggnadsalternativ för sträckan Gävle-Storvik, båda med en ny trespårig 

mötesstation mellan Sandviken och Kungsgården samt förlängning och ombyggnad av befintliga 

mötesstationer för samtidig infart. Utredningsalternativ 1 bedömdes ge minst miljöintrång, ha lägst 

investeringskostnad och vara enklast att genomföra då åtgärder i högre utsträckning lokaliserades 

utanför tätort. Alternativet bedömdes också ge större samhällsekonomisk nytta. Det bortvalda 

utredningsalternativet skulle ge en något bättre flexibilitet och återställningsförmåga, men inverka 

negativt på möjligheterna att ansluta Ostkustbanan planerade utbyggnad i en västlig korridor. 

Länsstyrelsen beslutade 2011 att förstudiens föreslagna åtgärder ej kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varpå Trafikverket valde att gå vidare med utarbetande av järnvägsplaner för föreslagna 

åtgärder.  

 

5.2 Uppstart med upphandling (2013) 

Inför beställning av planläggning lät Samhälle, i januari 2013, utföra en förnyad underlagskalkyl med 

ett tvåspårsalteranativ, vilket visade sig bli betydligt mindre kostsamt (79 Mkr) än den i förstudien 

föreslagna trespårslösningen (190 Mkr). Beställning genom åtgärdsbeskrivning och utarbetande av 

AKJ med riskkalkyl gjordes i mars. Intern projektuppstart skedde därefter med utarbetande av 

projektspecifikation (TG1) i maj 2013, och remissförfarande kring AKJ:n. Beräknad 

fastställelsetidpunkt angavs inte, då genomförandemedel ej var avsatta i investeringsplaneringen.  
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Dokument TKI-säkring upprättades den 20 juni. Bland projektrisker angavs att färdigställande av AKJ 

riskerar att försena uppstarten, att stor spridning bland nyligen inkomna fastprisanbud för järnvägsplan 

och systemhandling gör kalkylen för planläggning och projektering osäker, att nya UB-mallar och 

tillämpning av fast pris med incitament ger osäkerhet kring upphandlingen, att få eller låga anbud kan 

leda till omfattande tilläggsarbeten, liksom att den nya planprocessen innebär osäkerheter för beställare 

och konsulter. Mer projekteringsspecifikt uttrycktes risker rörande markförhållanden och omfattning av 

kulturmiljölämningar.   

 

Under sommaren färdigställde Underhåll AKJ med riskanalys, parallellt med att Investering utarbetade 

en samlad effektbedömning. Internt startmöte hölls den 13 september 2013. En första tidplan angav 

upphandling under hösten, startmöte med konsult i december, utställning i september 2014 samt 

begäran om fastställelseprövning i februari 2015. Planen kom sedermera att lämnas in till planprövning 

omkring tre månader senare, den 7 maj.  

 

Inför upphandlingen hölls ett möte kring Systematisk kravhantering den 4/12 2013. Frågor rörde hur 

krav från AKJ och Samhälles beställning skulle översättas till förfrågningsunderlaget. Diskussioner 

fördes om lämpligheten att inkludera projektering av mellanblock före och efter stationen, vilket ingår i 

AKJ men ej i beställning från Samhälle, med eventuella merkostnader och samordning med 

projektering av andra mellanblock längs sträckan. Mellanblock är inte en fråga för järnvägsplanen, men 

det kan vara effektivt att projektera sådana åtgärder i ett tidigt skede. Vad det innebär att ”beakta” ett 

framtida tredje spår diskuterades, och det överenskoms att ett tredje spår på bredden inte ska 

omöjliggöras av svårforcerade eller kostnadskrävande hinder, men att kontaktledningsbryggor ej ska 

projekteras. Vidare diskuterades spåravstånd, som överenskoms till 6 meter, hastighet och 

skyddsväxlar som uttrycks oklart i AKJ. Nära inpå upphandlingen kvarstod därmed frågor av betydelse 

för uppdragets omfattning. 

 

Beslut om förenklat upphandlingsförfarande, järnvägsplan och systemhandling till fast pris med 

incitament, hade fattats den 1 oktober. Trafikverket kom senare, den 19 februari 2014, att avbryta 

upphandlingen, då inkomna anbud inte kunde likställas till följd av oklarheter kring angivande av à-

priser för fältarbete. Rättelse sågs inte som en tillräcklig åtgärd, då otydligheterna ansågs påverka det 

konkurrensuppsökande skedet. Ny upphandling annonserades den 6 mars 2014, med sista anbudsdag 

30/3. Fem anbud inkom med prisspann 2,3 – 3,6 Mkr. Anbudsöppning skedde den 31/3.  

 

Anbudsgenomgång med konsult hölls den 3 april, varefter kontrakt tecknades (sista underskrift 22/4 

2013) med följande hålltider: planläggningsbeskrivning 2 maj 2014, systemhandling 3 november, 

granskning december 2014, begäran om fastställelseprövning 31 mars 2015, samt slutleverans  30 april, 

förutsatt att länsstyrelsen handlägger sitt granskningsyttrande inom 5 veckor.  

 

Arvodet uppgick till ca 2,3 Mkr, med eventuella ändringar och tillägg ersatta med fast pris och fält- och 

labbundersökningar m.m. reglerade enligt á-prislista, samt möjlighet till incitamentsersättning, 0,7 % 

per erhållen poäng enligt bedömningsmodell. 

 

5.2.1 Incitamentsmodell 

Villersmuren utgjorde ett pilotprojekt för tillämpning av Trafikverkets Modell för incitament i 

projekteringsuppdrag (daterad 6 september 2012), som hade utvecklats inom ramen för projektet 

Ersättningsformer, där ersättningsformer för fast arvode utgjorde ett delprojekt. Modellen hade 

utvecklats i enlighet med verkets ökade fokus på fast arvode, ”Renodlad Beställarroll” med större 

bemannings- och genomförandeansvar för konsulten, i syfte att stimulera en positiv utveckling av 

projekteringsuppdrag.  Modellen avsågs stimulera ett ökat fokus på kvalitet, möjligheter, tidhållning, 

kostnadseffektivitet, kreativa lösningar, kommunikation och samverkansklimat. Vidare uttrycktes att 

modellen skulle utgöra en grund för en gemensam målbild i uppdraget och öka intresset för uppföljning 

av arbetssätt och samarbetsklimat. I förlängningen förväntades ”mer väg och järnväg för pengarna” 

samt ökad kompetens hos projektledare och konsulter.  
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Trafikverkets projektledare och konsultens uppdragsledare skulle tertialvis var för sig utvärdera och 

sedan komma överens om arbetsresultat inom kriterierna leveranssäkerhet, kvalitet på handlingar, 

dokumenthantering, föreslagen lösning, kreativitet, ekonomihantering, kalkylsammansättning samt 

samarbetsklimat. Varje kriterium hade en skala med steg om 1, 2 eller 4 poäng, t.ex. -2, 0, 2 respektive 

4 poäng, och kunde generera ett resultat i spannet -15 – 28 poäng.  

 

Modellen kunde i Villersmurens fall resultera i en bonus på upp till 19,6 % av det fasta arvodet. 

Incitamentsmodellen kunde också resultera i ett negativt resultat upp till 10,5 %, men skulle tillämpas 

så att den inte belastar ett negativt totalt projektresultat.  
 

5.3 Järnvägsplan (2014-2015) 

 

Figur 10 Naturmiljöintressen samt läge för kallstensmuren, friluftspassagens och geoteknisk förstärkningsåtgärd. Figur: 
Trafikverket 

 

Bergslagsbanan är enkelspårig och till stor del hårt belastad. Samtliga mötesstationer på delsträckan 

Gävle–Storvik saknar i nuläget samtidig infart. Banan utgör ett viktigt stråk för godstrafiken, och 

trafikeras även av persontåg. Trafikefterfrågan för gods förväntas öka, vilket förutsätter ökad kapacitet.  

Sträckan Sandviken-Kungsgården utgör den längsta sträckan mellan mötesstationer och dimensionerar 

på så vis kapaciteten mellan Gävle och Storvik. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten för 

näringslivets transporter regionalt och nationellt genom fler och längre tåg, minskade förseningar och 

ökad återställningsförmåga. Det övergripande projektmålet, formulerat i förstudien, är att öka 

kapaciteten i järnvägssystemet för godstrafiken med bibehållen kvalitet för persontrafiken.  
 
 

5.3.1 Lokalisering och utformning 

Järnvägsplanen berör en sträcka på knappt 2 km, varav mötesplatsen omfattar 1,4 km. Vald 

lokalisering av mötesspår och ny serviceväg, söder om befintligt spår, medger att befintlig 

kontaktledningsanläggning kan behållas. Servicevägen ansluts till den enskilda Lexehällsvägen och 
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intrång på fornlämning kan undvikas. Mittpunkten hamnar på en höjd, vilket medger att tågen i båda 

riktningar kan starta i nedförsbacke. Mötesstationen dimensioneras för 750 meter långa tåg och 

samtidig infart. Placeringen medger ett framtida tredje spår dimensionerat för 630 meters tåglängd.  

 

Dagens spår har en största hastighet på 120 km/h. 

Det nya spårets profil anpassas efter befintligt 

spår. Det befintliga spåret dimensioneras för 145 

km/h för godståg och 160 km/h för övriga tåg. 

Växlarna ska klara en hastighet på minst 80 km/h 

till och från mötesspåret.  

 

En ny 4 meter bred serviceväg anläggs söder om 

mötesspåret med anslutning till Lexehällsvägen i 

öster. En yta i planens östra ände anpassas till ett 

teknikhus och reservkraftsaggregat. Den 

befintliga Lexehällsvägen tas i anspråk med 

servitutsväg som serviceväg söderut.  

 

Befintlig gångfälla vid Lexehällsvägen ersätts med en planskild korsning där friluftsvägen leds under 

järnvägen i en bantrumma konstruerad för två spår. Befintligt vägskydd vid Säljansvägen, 500 meter 

väster om mötesstationen, behålls och uppgraderas till helbomsanläggning. Med hjälp av planen utökas 

befintligt trädsäkringsservitut till att gälla 20 meter från det nya mötesspåret.  

 

Planen innefattar geoteknisk förstärkning genom anläggande av en tryckbank längs en 300 meter lång 

sträcka i planområdets västra del. Behovet av åtgärden identifierades efter att samråd hållits, vilket 

innebar att åtgärden blev föremål för kompletterande samråd med berörda. 

 

Planen innebär att 17 700 kvm mark tas i anspråk med äganderätt, 29 600 kvm med servitutsrätt samt 

28 400 kvm med tillfällig nyttjanderätt.  

5.3.2 Miljöbeskrivning 

Miljöbeskrivningen innefattar aspekterna klimat, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, 

grund- och ytvatten, förorenad mark och byggtiden. Aspekter som ej utretts innefattar landskapsbild, 

risk och säkerhet med avseende på olyckor och farligt gods, buller, vibrationer, elektromagnetisk 

strålning, ljus/bländning samt luftkvalitet.  

 

Bortval av aspekter motiveras med att åtgärden genomförs i ett flackt skogslandskap i anslutning till 

befintligt spår samt mycket liten påverkan på bostadsbebyggelse, som närmast finns 1 km från 

planområdet. 

 

Ett naturreservat med en nyckelbiotop är beläget cirka 400 sydväst om planområdet. I genomförd 

naturvärdesinventering identifierades fyra mindre områden med vissa naturvärden, en kallstensmur 

som utgör boplats för kräldjur, samt de fridlysta arterna revlummer och kopparödla i anslutning till 

järnvägen. En sumpskog berör mötesstationens norra sida på en kortare sträcka. Vidare finns ett 

vattendrag som omfattas av generellt strandskydd i närheten av mötesstationen. Kallstensmuren måste 

tas bort söder om befintlig järnväg, och kan byggas upp i ny form för att säkra boplats för kräldjur.  

 

Influensområdet är rikt på kända kulturhistoriska lämningar, främst skogsbrukslämningar, varav vissa 

bör klassas som fornlämningar enligt Kulturmiljölagen. Den korsande väg 522, Säljansvägen, utgör 

troligen en gammal förbindelse mellan byar i området. Utöver kallstensmuren förväntas järnvägen inte 

påverka kulturmiljön. 

 

Sakprövningar enligt miljöbalken innefattar anmälan om vattenverksamhet, anmälan om användning 

av avfall för anläggningsändamål, ansökan om dispens från förbud i Artskyddsförordningen för att 

flytta kallstensmuren och ev. för att gräva bort revlummer. Dispens från strandskyddsbestämmelserna 

krävs inte då förbuden inte gäller byggande av järnväg enligt fastställd järnvägsplan.  

Figur 11 Befintlig gångfålla i Villersmuren som i järnvägsplanen 
ersätts av en rörtunnel. Foto: Trafikverket 
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Skyddsåtgärder som fastställs innefattar flytt av kallstensmuren, som läggs upp i en sträng på ny plats. 

5.3.3 Genomförande 

Inga detaljplaner eller områdesbestämmelser berörs av järnvägsplanen. Sandvikens översiktsplan har 

en inriktning för förbättrad kollektivtrafik och tågpendling. Fördjupad översiktsplan för centrala 

Sandviken anger Bergslagsbanan som riksintresse och en inriktning för överflyttning av godsflöden till 

tåg på Bergslagsbanan. Kostnaden uppgår till 90 mkr och utgör en del i åtgärdspaketet ”Godsstråket 

Storvik-Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården, mötesstation” i den nationella 

planen 2014-25.  

5.3.4 Samrådsförfarande 

Samråd med länsstyrelsen har främst rört avgränsning av samrådskrets, hanteringen av kallstensmuren 

inklusive utredning av antikvariskt värde och naturvärde, samt avgränsningen av planens 

miljöbedömning vilken kom att följa förstudiens avgränsning. Murens skyddsvärde och funktion var 

oklar och föranledde diskussioner, som landade i att murstenarna bör tillvaratas i nytt läge. Diskussion 

om huruvida murens flytt skulle fastställas som skyddsåtgärd fördes också, vilket relaterar till en mer 

generell avgränsningsproblematik kring vad som kan och bör fastställas som skyddsåtgärd i plan. I ett 

senare skede hölls samråd bl.a. kring identifierat behov av geoteknisk förstärkningsåtgärd, vilket inte 

föranledde någon förändring av länsstyrelsens ursprungliga samrådsyttrande. 

 

Med Sandvikens kommunen har dialogen främst rört önskemål om, och utformningen av, den 

planskilda GC-porten vid Lexehällsvägen, samt dragning av arbetsvägar under byggtiden. Då ett ökat 

markbehov för tillfälligt nyttjande senare identifierats togs ny kontakt med kommunen, vilket inte 

föranledde synpunkter. Kommunen hade heller inget att erinra rörande åtgärder som i plan undantas 

från krav på bygglov, eller i sent skede identifierat behov av förstärkningsåtgärder.  

 

Diskussioner berörda fastigheter har framförallt rört möjligheten till framtida enskilt nyttjande av de 

service- och arbetsvägar som anläggs i projektet, vilket föranledde ändring av markanspråk för 

servicevägen från äganderätt till servitut. Fastighetsägarna uttryckte sig positivt kring den planskilda 

gångpassagen och hade i senare skede inget att erinra kring utökning av markanspråk för tillfälligt 

nyttjande, identifierad förstärkningsåtgärd eller flytten av kallstensmuren. 

 

5.4 Granskning och Fastställelseprövning 

Endast kommunen avlämnade ett yttrande, med positiv lydelse, under granskningen. Länsstyrelsen 

inkom med granskningsyttrande den 27/3 2015, och uttryckte att strandskydd och frågan om 

kallstensmuren belysts i tillräcklig utsträckning i planen. Begäran om fastställelse gjordes den 7/5, med 

kommunikation med sista svarsdag 3/6. Inga synpunkter inkom under kommunikationen.  

 

Under planprövningen begärdes komplettering (25/6) rörande bl.a. klargörande kring framtida tredje 

spår, behov av ändring av plankarta för att markera skyddsåtgärden flytt av kallstensmur, eventuell 

påverkan på miljökvalitetsnormer, medgivande från kommun om undantag från bygglov, diken, 

stängning av plankorsning samt avsaknad av fastighetsförteckning från underrättelse om granskning. 

Plankartan kompletterades (7/9) för att specificera kallstensmurens nya läge, markerad som 

skyddsåtgärd. I tidigare plankarta hade den ursprungliga lokaliseringen markerats, inte det tänka 

framtida läget. Det framtida läget var också utanför planområdet, vilket hade godkänts av berörd 

fastighetsägare. Då fastställd skyddsåtgärd behöver utföras inom planområdet gavs muren ett förändrat 

läge inom planen. Förändringen redovisades i särskild handling och stämdes av med länsstyrelsen. 

Planbeskrivningen kompletterades också (1/10 2015) för att tydliggöra projektets påverkan på 

miljökvalitetsnormen för berörd ytvattentäkt. Ändringen redovisades i ändrings-pm utan ytterligare 

samråd, då den inte ansågs vara av betydelse för planutformning eller någon enskild.  

 

Efter inkomna ändringar fastställde planprövning (2/11 2015) planens plankartor samt översiktskarta 

med vägområden som tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. Därtill fastställdes också den korsande 
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planskilda friluftspassagens läge enligt illustrationskartan, då läget ej framgår i planhandlingen. I 

fastställelsebeslutet refererades till kommunens medgivande till att materialupplag och en 

transformatorstation, markerade på plankartan, undantas från krav på bygglov.  

 

5.5 Reflektioner 

5.5.1 Utformningsfrågor och avgränsning under projektuppstart respektive planläggningen 

Under projektförberedelserna klarades frågor av betydelse för projekteringens omfattning ut i den mån 

det var möjligt i ett så tidigt skede. Frågor rörde bl.a. omfattning av projekteringsförberedelser för ett 

framtida tredje spår, hastighet och behov av skyddsväxlar, och omfattning av signalåtgärder i relation 

till planerade kompletteringar av signalblock längs sträckan. Andra frågor hänfördes till 

projekteringsfasen utifrån det fastprisavtal som tecknades, bl.a. en eventuell planskild lösning för den 

korsande Säljansvägen. I förfrågningsunderlaget angavs att en analys av livscykelkostnader för 

korsningsutformning skulle utföras, vilket uppfattades som ett nytt tillvägagångssätt av Trafikverkets 

projektgrupp. Av den senare utförda analysen framkom att ombyggnad till en helbomsanläggning hade 

lägre livscykelkostnad och högre nettonuvärdeskvot än en planskildhet, och en brolösning uteslöts 

därmed ur projektet. 

5.5.2 Förberedelser för tredje spår? 

Under den interna projektuppstarten diskuterades särskilt vad som i uppdraget menades med att beakta 

möjligheten att i framtiden anlägga ett tredje spår. Förstudiens inriktning att anlägga en trespårsstation 

hade i åtgärdsbeskrivningen bantats av kostnadsskäl. Lagen om byggande av järnväg tillåter inte att 

mer mark än nödvändigt tas i anspråk. Men borde en kontaktledningsbrygga anläggas? Slutsatsen blev 

att järnvägsanläggningen lokaliseras så att ett tredje spår möjliggörs utan att hamna i konflikt med 

kostnadsdrivande eller svårforcerade hinder, men att kontaktledningsbrygga – som skulle krävas för en 

trespårsstation – ej projekteras.   

5.5.3 Incitamentsmodell upplevdes positivt 

Trafikverkets projektledare anser att incitamentsmodellen utgjort ett bra verktyg för att uppmuntra ett 

bra samtalsklimat liksom en god ordning på tid- och dokumenthantering. Vid ett bedömningsmöte 

valde projektledaren att avbryta då oenighet uppstod kring ett bedömningskriterium. Mötet 

ajournerades tre veckor, varefter projekt- och uppdragsledarna kom överens. Även konsulten uttrycker 

sig positivt om möjligheten till incitament, även om hen inte ser att det inverkat på det praktiska 

arbetet. Flera bedömningskriterier, bl.a. innovation, är också svåra att tillämpa i så enkla planer som 

Villersmuren. 

5.5.4 Krånglar Trafikerket till den förenklade processen? 

Projektledaren ser fördelar med den nya planprocessen och dess inriktning på en mer tidseffektiv 

process, något som hen önskade pröva i planläggningen av Villersmuren. Hen uttrycker dock att 

Trafikverket kanske själva krånglar till det, t.ex. genom att lägga utarbetande av samlad 

effektbedömning på projektet, något som i praktiken utgör ett beslutsunderlag i den ekonomiska 

planeringen.  

5.5.5 Ändrings- och tilläggsarbeten 

I projekteringen innefattade ändrings- och tilläggsarbeten med störst kostnadspåverkan förändrat 

ställverk (100 000 kr), utarbetande av samlad effektbedömning (90 000 kr), stabilitetsberäkning och 

projektering av tryckbank (sammantaget 87 000 kr) samt hantering av frågor från plansamordnaren 

(27 000 kr).  

 

5.6 Tidsanvändning 

Projektförberedelser inför upphandling av konsult efter planbeställningen från Samhälle i mars 2013 

pågick till december samma år, då upphandling annonserades. Under våren fördes dialog om 
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anläggningsspecifika krav (AKJ), vars första remiss i mars var knapphändig och saknade relevanta 

delar och specifikationer. AKJ och riskanalys fastställdes efter kompletterande remisser i slutet av juli. 

Förberedelserna påverkades tidsmässigt också av en ny UB-mall med bilagor i behov av anpassning, 

och att upphandlingen av planläggningen gjordes som ett av de första projekten till fast pris. Kort inpå 

annonseringen av upphandlingen återstod också anläggningsspecifika frågor om bl.a. hastighet och 

behov av skyddsväxlar, liksom eventuell projektering av mellanblock i signalanläggningen, vilket 

ingick i AKJ men inte i beställningen från Samhälle. I upphandlingsskedet innebar oklarheter i den 

utsända E2-bilagan rörande à-priser för fältundersökningar att upphandlingen fick avbrytas och tas om, 

vilket försköt tidplanen en månad. Startmöte med konsulten hölls i slutet av april, ett drygt år efter 

beställning från Samhälle.  

 

Under planläggningens gång fattade Underhåll ett inriktningsbeslut om att inte projektera äldre 

ställverk, vilket krävde att AKJ uppdaterades under sommaren 2014 och ledde till en ÄTA. Ändringen 

föregicks av diskussioner internt inom Trafikverket kring placering av ställverket och koppling till 

andra planerade åtgärder längs banan. Det uttrycktes osäkerhet kring huruvida ställverksbytet skulle 

påverka projektets totalkostnad. Efter samråd hösten 2014 upptäcktes också behovet av 

förstärkningsåtgärd, vilket föranledde kompletterande samrådskontakt med berörda. Sammantaget 

medförde de ändrade förutsättningarna en tidsförskjutning med omkring 5 veckor jämfört med 

ursprunglig tidplan.  

 

Planen låg sedan hos planprövning i 6 månader innan fastställelsebeslut fattades. Då byggstart ej var 

aktuell i närtid och projektet inte uppfattade beslutet som bråttom behandlades planen inte med hög 

prioritet. Kompletterande frågor ställdes till projektet, vilket bl.a. ledde till ändrad markering av 

skyddsåtgärd i plankartan med förnyad dialog med länsstyrelsen samt förtydliganden i 

planbeskrivningen.  

5.6.1 Den formella planläggningen en mindre del av tidsåtgången 

Sammantaget tog uppstartsfasen inklusive upphandling ett drygt år, konsultens planläggningsprocess 

ett år och tio dagar, och planprövningen knappt 6 månader. Allt som allt 2 år och 9 månader. Den 

formella planläggningen enligt lagen om byggande av järnväg, fastställelseprövning undantagen, 

utgjorde därmed en dryg tredjedel av tidsanvändningen. De diskussioner och avvägningar kring 

utformning och specificering som föregick planläggningen visar hur projekteringen inte är begränsad 

till planskedet, utan utgörs av successiva, inkrementella beslut från förstudieskedet och tillgängliga 

ekonomiska ramar, via utarbetande av AKJ och förfrågningsunderlag, till planläggning och 

systemhandling och vidare till detaljprojektering och bygghandling. Vad som utgör själva 

planläggningsskedet är inte självklart avgränsat, då frågor som rör markanvändning och avvägning av 

allmänna och enskilda intressen behandlas under hela processen.  

5.6.2 Osäkerhet kring tillämpning av förenklingsmöjligheter 

Att kunna utarbeta en miljöbeskrivning upplevdes i projektet som en tidsbesparande faktor. Några 

ytterligare förenklingar blev inte aktuella i projektet. Det uttrycks att osäkerhet bland aktörer kring det 

praktiskt förfarandet vid förenklat eller samordnat förfarande innebär en risk att behöva komplettera 

handlingar och ta om delar av processen under fastställelseprövningen. Tidsvinsten av ett förenklat 

förfarande kan då uppfattas som för liten i relation till att äventyra tidplanen. Det uttrycks som att man 

tar till ”hängslen och livrem” för att få allting rätt. 
 
År  Datum Aktivitet 

2007-09  Idéstudie, ”Godståg genom Bergslagen” 

2011  Förstudie Gävle – Storvik färdigställdes 

 8 apr Lst-beslut ej BMP (Gävle – Storvik) 

 30 maj Beslut utredningsalternativ 1, utarbetande av järnvägsplan 

2013 Januari Underlagskalkyl från konsult (Ramböll) 

 14 mar Åtgärdsbeskrivning Samhälle 

 22 mar AKJ remissversion 

 13 maj Projektspecifikation (TG 1) 

 26 jul AKJ (daterad detta datum) 

 13 sep Internt startmöte 
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 1 okt Beslut om upphandling 

 4 dec Mötes systematisk kravhantering inför upphandling 

 10 dec Upphandling annonserad, sista svarsdatum 28 januari 2014 

2014 19 feb Upphandling avbryts p.g.a. otydligt redovisningskrav á-prislista för fält- och labbundersökningar 

 6 mar Upphandling annonserad, sista svarsdatum 30 mars 

 31 mar Anbudsöppning 

 3 apr Anbudsgenomgång med WSP 

 4 apr Upphandlingsprotokoll undertecknat (lägsta pris) 

 22 apr Upphandling kontrakt undertecknat 

 28 apr Startmöte med konsult (WSP) 

 26 maj Brev till Sandviken och länsstyrelsen: förfrågan om tidigt samråd kring standardkrav planskild passage samt 
avgränsning miljöbeskrivning 

 23 okt Samrådsmöte fastighetsägare, öppet hus 

 11 nov Samrådsyttrande, länsstyrelsen 

2015 16 jan Kompletterande samrådsyttrande, länsstyrelsen (geoteknisk förstärkning) 

 3 feb – 24 
mar 

Granskning (ett positivt yttrande inkom) 

 5 mar Begäran om lst-yttrande (önskat senast 27 mar) 

 27 mar Yttrande lst 

 7 maj Begäran om fastställelse (kommunikation), svar ska inkomma senast 3 jun 

 25 jun Kompletterande frågor till projektet 

 20 aug Överlämningsmöte bygghandling 

 7 sep PM Ändringar efter granskning, skyddsåtgärd flytt av kallstensmur, accepterad av lst 14/9 

 1 okt PM Ändringar efter granskning, förtydligande kring vattentäkt 

 2 nov Fastställelsebeslut, expedierat 5/11, sista besvärsdatum 7/12 

 
 

ÖVERSIKT Villersmuren 

Mötesstation, 750 m, med samtidig infart, förbättrad plankorsning samt planskild GC-port. Kostnad 

ca 90 Mkr. 

Typfall 2 Överklagad Nej 

Förenklat förfarande - Miljötillstånd/prövning Anmälan vattenverksamhet, 

dispens artskyddsförordningen 

Planläggningstid 

(effektiv tid) 

33 månader från beställning till laga kraft (12,5 mån 

från startmöte med konsult till begäran om 

fastställelseprövning) 

Föregående 

planläggning 

Idéstudie och förstudie 

Komplettering under 

planprövning 

Ändrad plankarta (lokalisering av skyddsåtgärd) 

samt planbeskrivning (tydliggörande av påverkan på 

miljökvalitetsnorm) 

Relaterad till detaljplan Nej 

Handläggningstid 

planprövning  

6 mån 
Upphandlingsförfarande Planläggning och systemhandling, 

fast pris med incitament 

Handläggningstid MKB - 
Kommunal 
medfinansiering 

- 

Handläggningstid 

granskningsyttrande 

3 veckor 
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6 Väg 26 korsningsåtgärd Otterbäcken och  
väg 3061 Undenäs – länsgränsen  

 

Befintlig fyrvägskorsning mellan väg 26 och de 

anslutande vägarna 200 och 3005 vid 

Otterbäcken nära Gullspång i Västergötland har 

bristande trafiksäkerhet och på grund av bl.a. 

kort avstånd till angränsande korsning på väg 

3005 samt kraftig längslutning på väg 200. 

Projektet syftar till att ersätta befintlig korsning 

med två förskjutna trevägskorsningar, anlägga 

vänstersvängfält på väg 26 samt åstadkomma 

minskad längslutning på väg 200. Förslaget 

bedöms inte påverka några utpekade natur- eller 

kulturmiljövärden. En bullerstörd fastighet finns 

inom influensområdet.  

 

Objektet väg 3061 berör en 11 km lång sträcka 

från samhället Undenäs till länsgränsen mot 

Örebro län i Karlsborgs kommun, Västra 

Götalands län. Vägen, som trafikeras av 

omkring 240 fordon per dygn, är belagd men 

spårig och ojämn med en varierande bredd på 

4,9 till 6,0 meter. Genom den lilla byn Skeppshult är hastighetsbegränsningen nedsatt till 50 km/h och 

vägen bitvis smalare än 4 meter. Vägen är utpekad som viktig för näringslivets transporter, främst 

skogsbruk. Längs vägen genomförs bärighetsåtgärder, dels utan planläggning i den södra delen, dels 

med planläggning i den norra delen, där vägen också ges en nysträckning förbi Skeppshult och dess 

kulturhistoriskt värdefulla ängsmarker.  

 

De två vägplanerna upphandlades gemensamt och genomfördes enligt typfall 2 (2013-2015) med 

föregående förstudie (2012-2013). 
 

6.1 Uppstart och upphandling av förstudie 

En problemstudie av förhållanden längs väg 3061 färdigställdes under våren 2011, varefter 

beställning/åtgärdsbeskrivning inkom från samhälle. Parallellt inkom beställning för korsningsåtgärd 

på väg 26, och de två objekten paketerades för gemensam planläggning och projektering.  

 

Den interna projektplaneringen för de två projektens förstudier påbörjades i augusti 2011. P.g.a. hög 

arbetsbelastning försköts upphandlingen av de två gemensamt paketerade förstudierna något under 

hösten. Upphandlingen var färdig i februari 2012. Startmöte hölls kort därefter. Beslut kring fortsatt 

planläggning saknades vid denna tidpunkt för Otterbäcken (väg 26) medan åtgärder på väg 3061 fanns 

i verksamhetsplan 2011-2013. 
 

6.2 Förstudie med beslut om betydande miljöpåverkan och ställningstagande väg 26 

Förstudien syftade till att klargöra förutsättningar för ombyggnation av korsningen och möjliggöra en 

anslutning av väg 200 med mindre längslutning. Mål formulerades rörande ökad trafiksäkerhet, 

förbättrade lutningsförhållanden, bibehållen eller ökad framkomlighet på väg 26 samt oförändrad eller 

förbättrad bullersituation för berörda fastigheter. Projektet hade medel i pott för ej namngivna, riktade 

åtgärder i nationella plan. Gullspångs kommun hade i sin översiktsplan uttryckt att trafiksäkerheten i 

korsningen bör förbättras, t.ex. genom vänstersvängfält eller anläggande av cirkulationsplats. 

Kommunen önskade också accelerationsfält söderut från korsningen, och hade därtill utarbetat förslag 
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till ny sträckning av väg 26 med långsiktigt mål att vägen byggs om till mötesseparerad landsväg. 

Dessa önskemål ingick inte i Trafikverkets förstudie, som begränsades till korsningsåtgärderna. 

 

Förstudieområdet omfattade cirka 1 km av väg 26, 

1 km av väg 200 österut från korsningen samt delar 

av väg 3005 och Industrivägen.  

 

Befintliga siktförhållanden är goda längs väg 26. 

Väg 200 har en brant stigning omkring 100 meter 

ut från väg 26. Stigningen i terrängen ligger 

närmare väg 26 norr om korsningen, medan den tas 

upp längs en längre sträcka söder därom. I 

förstudien konstateras att VGU ger ett tvetydigt 

resultat rörande korsningsutformning vid alternativ 

med bibehållen fyrvägskorsning. 

Trafiksäkerhetsaspekter pekar mot en större 

korsningstyp, medan framkomligheten motiverar 

en mindre. Förskjutna trevägskorsningar ger bättre 

resultat rörande trafiksäkerhet. För korsningen med 

väg 200 gäller då, enligt VGU, en mindre korsning, 

medan det för korsningen med väg 3005 står 

mellan en mindre och en större utformad 

trevägskorsning.  

 

Anläggande av cirkulationsplats kan motiveras 

utifrån trafikmängder och trafiksäkerhet. För att 

säkerställa framkomligheten längs väg 26 anses 

dock inte alternativ med cirkulationsplats eller 

förskjutna trevägskorsningar utan vänstersvängfält 

vara aktuella. En cirkulationsplats skulle inte heller 

lösa lutningsförhållandena längs befintlig väg 200. 

Förskjutna trevägskorsningar med kanalisering i 

vänstersvängfält på primärvägen föreslås därför. 

Vänstersvängfälten förlängs bakåt mot varandra 

100-250 meter för respektive fält för att rymma 

flera långa fordon. Problem med köande 

blockerande fordon som täpper till vänstersväng in på väg 3005 hänskjuts till vägplaneskedet. Till 

bortvalda alternativ hör också anläggande av accelerationsfält (som inte kan motiveras då tung trafik 

inte bedöms vara av tillräcklig omfattning), profiljustering av väg 200 i befintligt läge (som skulle 

innebära behov av att schakta bort 140 000 kubikmeter jord- och bergmassor samt betydande 

markintrång med ökade kostnader som följd) samt flytt norrut av befintlig korsning med väg 3005 

(som ej förespråkas av kommunen, då den mark som skulle tas i anspråk utgör reserv för annan 

bebyggelse). 

 

Steg 1- och 2-åtgärder anses inte vara tillämpbara. Steg 3-åtgärder innefattar begränsad ombyggnad av 

väg 26 med breddning och anordnande av vänstersvängfält. Till steg 4-åtgärder räknas nybyggnation 

av omdragen anslutning av väg 200. 

 

Totalkostnad uppskattades (2012) till 13,9 Mkr, varav utredning och projektering 1,8 Mkr, 

projektadministration 0,7 Mkr och marklösen 0,7 Mkr. 

 

Inledande samrådsmöte med allmänheten hölls den 29/5 2012 och föranledde synpunkter rörande 

utformningsalternativ bl.a. kring möjligheten att gräva ur befintlig väg 200, anläggande av 

cirkulationsplats, möjlighet att använda en befintlig mindre väg söder om korsningen, viltstängsel, 

köbildning i anslutning till väg 3005 och ut på väg 26, möjlighet till moped- och GC-trafik längs väg 

200, anläggande av vänster- och högersvängfält och hastighetsbegränsning.  

Figur 12 Befintlig korsningsutformning. 

Figur 13 Befintlig korsning. 
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Länsstyrelsen framförde att förorenad mark finns på två platser inom utredningsområdet, att den 

närliggande Otterbäckens hamn utgör riksintresse samt att masshanteringen i projektet är viktig att 

belysa. Kommunen angav att planprogram för området väster om utredningsområdet är under 

framtagande och att trafiken kan förväntas öka till följd av utveckling av hamnen. Möjligheten att 

förlägga ny korsning med väg 3005 norr om den befintliga diskuterades. Kommunen förespråkade 

anläggande av cirkulationsplats och långa kömagasin på väg 26 till följd av hög andel tung trafik.  

 

Förstudiens samrådshandling (utställning 23/11 2012 – 10/1 2013) föranledde inga invändningar eller 

synpunkter från länsstyrelsen eller kommunen. Naturskyddsföreningen såg inga hinder ur miljö- och 

naturvårdssynpunkt. En privatperson uttryckte att korsningen bör förses med fartkamera. 

 

Länsstyrelsen beslutade (5/4 2013) att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Trafikverkets ställningstagande (25/4 2013) innebar utarbetande av vägplan, typfall 2 enligt förstudiens 

inriktning, för ombyggnad till två förskjutna trevägskorsningar på väg 26 samt ny sträckning och 

anslutning av väg 200. I beslutet angavs att förorenad mark finns på två ställen inom 

utredningsområdet, och att åtgärder som riskerar att sprida markföroreningar eller försvåra en framtida 

sanering bör undvikas. 
 

6.3 Problemstudie och förstudie med beslut om betydande miljöpåverkan och 

ställningstagande väg 3061 

En problemstudie omfattande väg 3061 genom, eller förbi, Skeppshult genomfördes vintern-våren 

2011 i syfte att utreda tänkbara åtgärder och inriktning för eventuella förbättringsåtgärder. Studien 

landade i slutsatsen att en förstudie för hela vägsträckan från Undenäs till länsgränsen vid 

Kvarnsjöbacken borde utarbetas.  

 

Förstudien syftade till att klargöra lämplig framtida standard och vilka bärighetsåtgärder som är mest 

kostnadseffektiva för att öka framkomligheten för näringslivets transporter med beaktande av 

trafikmängden. Vidare skulle åtgärdsförslag belysas utifrån miljö- och trafikaspekter som underlag för 

beslut om val av sträckning genom eller förbi byn Skeppshult. Objektet fanns vid tidpunkten upptaget i 

gällande bärighetsplan. 

 

 

Figur 14 Utredningsområdet i förstudien, väg 3061, med breddat utredningsområde för ev. nysträckning förbi Skeppshult 
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6.3.1 Tänkbara åtgärder 

I förstudien beskrevs VGU:s riktlinjer för geometrisk utformning vid förbättringsåtgärder. Vid 

årsdygnstrafik överstigande 1 500 fordon ska normal standard tillämpas. Därunder kan exceptionell 

standard accepteras. Vid trafikmängder under 1 000 fordon per dygn kan, i varje enskilt fall, en lägre 

standard än exceptionell accepteras om ytterligare kostnadsreduktioner kan uppnås, med kravet att 

trafiksäkerheten inte ska försämras efter genomförd åtgärd. Det uttrycks vidare att det, på vägar där 

trafikmängden understiger 250 fordon per dygn, normalt inte utförs förbättringsåtgärder.  

 

Förstudien föreslår, med hänsyn till vägens varierande beskaffenhet, olika åtgärdsförslag för olika 

delsträckor. Generellt föreslås att vägen byggs om i befintlig sträckning genom mindre åtgärder som 

infräsning av nytt förstärkningslager och nyasfaltering, breddning till minst 6 meter där så är möjligt, 

samt dikesrensning för förbättrad avrinning och dränering. I övrigt föreslås inga förbättringar av plan- 

och profilstandard för befintlig väg, i enlighet med de riktlinjer som finns kopplat till trafikmängden. 

För sträckan genom Skeppshult, där vägen slingrar fram över en ås och genom trånga passager i byn 

Skeppshult, har i förstudien två alternativ för nysträckning studerats. 

 

Ett alternativ för nysträckning valdes bort då det skulle innebära omfattande intrång i natur- och 

kulturlandskapet runt Skeppshult. Standardhöjning till 80 km/h utgick med hänsyn till vägens låga 

trafiktal och beräknad merkostnad på omkring 5 Mkr. Total åtgärdskostnad beräknades i förstudien till 

36 Mkr, varav nybyggnadssträckan 14 Mkr. Övriga kostnader innefattande administration, utredning, 

projektering, marklösen och miljöåtgärder bedömdes till 3,7 – 4,9 Mkr.  

 

6.3.2 Samråd 

Vid inledande samråd med länsstyrelsen och kommunen (29/5 2012) diskuterades bl.a. strandskydd, 

åtgärder på vägtrummor, förorenad mark, hänsyn till kulturmiljövärden kring Skeppshult, en 

stenvalvsbro och ett äldre vägmärke. Kommunen uttryckte vikten av gestaltning av den nya 

vägsträckningen. Vid kompletterande samråd med länsstyrelsen (3/10 2012) diskuterades den 

kulturhistoriska miljön kring Skeppshult. Länsstyrelsen uttryckte att ett av förstudiens 

sträckningsalternativ innebär en för omfattande negativ påverkan på kulturlandskapet. Föreslaget 

längre sträckningsalternativ runt byn och dess kulturhistoriska miljö innebär också en visuell påverkan, 

men förhållandevis liten fysisk påverkan på kulturlandskapet. Skeppshults byalag argumenterade i brev 

(5/10 2012) också för en längre nysträckning förbi Skeppshult än det alternativ genom kulturlandskapet 

som hade presenterats på samrådsmöte. Till förstudien bilades en kulturhistorisk beskrivning av 

Skeppshult med konsekvensbeskrivning av vägalternativ, utarbetad av länsstyrelsen (daterad 26/10 

2012). Samrådshandlingen ställdes ut den 28/11 – 19/12 2012. Byalaget avvisade i förstudien utredd 

möjlighet att behålla befintlig sträckning kombinerat med ITS-system med signalreglering. 

Räddningstjänsten ansåg det angeläget att befintlig väg genom Skeppshult bibehålls i den mån att tunga 

räddningsfordon även framgent kan nå byn. 

 

6.3.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Länsstyrelsen beslutade (11/2 2013) att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

förutsatt att nysträckningen följer det längre sträckningsalternativet. Länsstyrelsen uttryckte att 

Trafikverket beaktat kulturlandskapets värden och de konsekvenser som länsstyrelsen belyst i en 

kulturhistorisk beskrivning av landskapet kring Skeppshult genom att det kvarstående 

sträckningsalternativet förskjutits söderut och österut så att det helt går utanför Skeppshults 

stenmursomgärdade betesmark. 

 

6.3.4 Ställningstagande 

Trafikverket beslutade (26/2 2013) att den södra sex kilometerna av förstudieområdet får oförändrad 

vägbredd och att bygghandling för bärighetsåtgärder upprättas utan föregående planläggning. För 
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förstudiens norra del, ca 5 km, upprättas vägplan enligt typfall 2. Vid nydragningen förbi Skeppshult 

bör gestaltningen ges särskilt uppmärksamhet så att vägen inte blir för dominerande i landskapet. 

Särskilt försiktighet bör iakttas i vattenskyddsområdet, som ej bör utgöra uppställningsplats under 

byggtiden. Objektet fanns upptaget i gällande bärighetsplan med planerat utförande 2013 – 2015.  

 

6.3.5 Förändring utifrån länsstyrelsens synpunkter 

Förstudiens tidplan försköts under hösten 2012 utifrån de synpunkter på linjesträckning som 

framkommit i samråd med allmänheten och länsstyrelsens synpunkt att en sträckning över 

kulturlandskapet inte sågs som acceptabel. Länsstyrelsen hade inte framfört några synpunkter kring 

nysträckningsalternativet vid det tidiga samrådet, utan först i september, varefter en kulturhistorisk 

beskrivning med konsekvensbeskrivning utarbetades av länsstyrelsen. Alternativet innebar en 

innehållsförändring som förankrades med Samhälle. Huvudalternativet för nysträckning utgick och ett 

nytt alternativ fick studeras.  
 

6.4 Upphandling av vägplan 

Efter Trafikverkets ställningstaganden i februari respektive april 2013 upprättades åtgärdsbeskrivning 

TG1 för vägplan, daterad den 11/4 2013, varefter internt startmöte för vägplan, gemensamt för väg 26 

och väg 3061, hölls (22/4 2013). För de båda objekten förespråkades totalentreprenad. Planläggning 

upphandlades som vägplan med option på förfrågningsunderlag för totalentreprenad samt option på 

byggplatsuppföljning (beslut 5/6 2013). Projekteringen omfattade dels en fast del, dels en rörlig del i en 

inledande s.k. skissfas. Kalkylerat totalt upphandlingsvärde angavs till 4,34 Mkr, varav option 1,84 

Mkr. Upphandlingen annonserades den 27/6 2013 med sista svarsdag den 2/9. 

 

Upphandlingen resulterade i sju anbud i prisspannet 4,58 – 8,67 Mkr. Två anbud förkastades då 

referensobjekt inte redovisats i tillräcklig utsträckning. Vinnande anbud motiverades med lägsta pris. 

Beslut om tilldelning skedde den 17/9 2013, med vinnande bud på 4,58 Mkr totalt för de två objekten. 

 

Efter upphandling justerades Trafikverkets totalbudget för respektive projektering upp, utifrån utökad 

projekteringskostnad bl.a. avseende utvidgat arbete som underlag för totalentreprenad, samt 

flygscanning. Under våren hade en naturinventering genomförts för de två utredningsområdena av 

särskilt upphandlad konsult. För väg 3061 hade också en särskild groddjursinventering genomförts.  

 

En innehållsförändring avseende väg 3061 hade initierats av Samhälle då beslutad åtgärd med 

nysträckning skiljer sig från ursprunglig beställning avseende endast åtgärder i befintlig sträckning. 

Öppning för trafik försköts två år framåt till 2016. 

 

De två projekten planerades att projekteras parallellt. En inledande skissfas väntades avslutad i 

december 2013, granskning planerades till augusti 2014 och inlämning till planprövning senast den 31 

oktober 2014. För de båda projekten kom tidplanen under vintern att skjutas framåt då skissfasen, som 

skulle fastslå övergripande utformning och sträckning, förlängdes omkring en månad för väg 26 och tre 

månader för väg 3061. Tidplanen förlängdes ytterligare sommaren 2014, för väg 26 med planerad 

inlämning till fastställelseprövning i januari 2015, och väg 3061 två månader senare. För väg 26 

berodde förskjutningen på tillkommande fältarbete och utarbetande av en kompletterande riskanalys 

med avseende på farligt gods på önskemål från länsstyrelsen. Drift hade också uttryckt att två befintliga 

trummor borde läggas om, vilket inte rymdes inom projektbudgeten och skulle kunna kräva en 

innehållsförändring. Arbete med förfrågningsunderlag för totalentreprenad planerades färdigställas 

under planprövningen.  

 

Projekteringsuppstarten (startmöte hölls 8/10 2013), gemensam för de två projekten, fördes 

diskussioner om bl.a. tolkning av E2-bilagan kring fältundersökningar, skissfasens innehåll och 

avgränsning samt samrådsförfarande. Det uttrycktes att det arbete som normalt genomförs under 

inledningen av framtagande av vägplan inte ska vara en del av skissfasen utan väntas ske parallellt med 

denna. Konsulten och Trafikverket uttryckte olika uppfattningar om rimlig tidsbudget för skissfasen i 
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respektive plan. För att få samsyn om vad som ska ingå i skissfas respektive ordinarie vägplanearbete 

beslutades att konsulten tar fram en budget för respektive skissfas att delge Trafikverket. I dialog med 

plansamordnare valdes inriktningen att avvakta med samråd till efter skissfasen, då samråd tidigare 

hållits under förstudien.   
 

6.5 Vägplan med miljöbeskrivning väg 26 

Vägplanen kom i hög utsträckning att utarbetas i enlighet med förspråkad lösning i förstudien. 

Projektmålen från förstudien kvarstod. Befintlig fyrvägskorsning vid norra infarten till Otterbäcken 

brister i trafiksäkerhet och framkomlighet. Korsningen saknar vänstersvängfält, och trafikanter tvingas 

stanna i körbanan på väg 26. Köbildning uppstår också på Industrivägen, vilket blockerar fordon från 

väg 26 att fortsätta in på väg 3005 söderut. Hastigheten på väg 26 är sänkt från 90 km/h till 70 km/h 

genom korsningen av trafiksäkerhetsskäl. Anslutande väg 200 har betydande längdlutning på 7 % 

vilket innebär att lastbilar, särskilt vintertid, har svårt att hinna bromsa innan korsningen samt 

accelerera på väg bort från densamma. Också tung trafik från väg 3005 och Industrivägen har svårt att 

komma upp i fart vid sväng söderut på väg 26 mot Mariestad. 

 

Ombyggnadsåtgärderna omfattar en sträcka 460 meter söder om befintlig korsning till 170 meter norr 

om densamma. Utmed väg 200 sker nybyggnation i nytt läge fram till en befintlig korsning med 

enskild väg cirka 770 meter öster om väg 26. Åtgärder på Industrivägen och väg 3005 begränsas till 

befintlig korsning. 
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Figur 15 Illustration av åtgärder längs väg 26. Befintlig korsning mellan Industrivägen och väg 3005 förses med målad spärrzon 
(orange) uppe till vänster. Ny sträckning av väg 200 anläggs till förskjuten trevägskorsning söder om befintlig korsning. 
Vänstersvängfiler anläggs på väg 26.  

 

Väg 26 utgör riksintresse och ingår i det nationella stamvägnätet. Vägen löper från Halmstad via 

Jönköping och Kristinehamn till Mora och fyller en funktion för såväl regionala som långväga resor. 

Lokalt utgör vägen en viktig länk mellan Otterbäcken och Gullspång. Väg 200 förbinder Skövde med 

Hova och E20 för att därefter ansluta till väg 26 vid Otterbäcken. Vägen är en primär länsväg och 

fungerar som länk mellan kommunens största ort Hova och Gullspång/Otterbäcken. Båda vägarna är 

klassade som primära transportleder för farligt gods och har bärighetsklass 1. Väg 2005 är en tertiär 

länsväg och leder den lokala trafiken från väg 26 söder om Otterbäcken genom samhället och tillbaka 

till väg 26 vid aktuell korsning. Industrivägen är en kommunal väg. 

 

Väg 26 hade söder om korsningen 3 300 fordon/dag (ÅDT) 2011, varav 21 % tung trafik. Norr om 

korsningen var motsvarande siffror 4 500 fordon/dag med 18 % tung trafik. Väg 200 trafikerades av 

1 100 fordon/dag varav 16 % tung trafik 2013. För väg 3005 var antalet fordon 1 230 varav 5 % tung 

trafik 2007.  

 

En separat GC-väg löper idag mellan Gullspång och Otterbäcken på en tidigare banvall ca 100 meter 

väster om väg 26. Längs väg 200 saknas GC-väg, och vägen har smala vägrenar. Otterbäckens byalag 

har uttryckt att cykeltrafiken utmed vägen är begränsad i berörd sträckning, och att cyklister i området 

istället väljer det enskilda vägnätet. En regionbusslinje mellan Gullspång och Mariestad trafikerar väg 

26 och ansluter till väg 3005 i korsningen för att passera genom Otterbäcken. Inga hållplatser eller 

planer på ny hållplats finns inom vägplaneområdet.  
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Landskapet präglas av produktionsskog i kuperad terräng som i kortare partier öppnar upp sig där 

hyggen eller enstaka bostadshus ligger längs vägen. Öster om väg 26 sluttar landskapet brant mot 

vägen. Höjdskillnaden mellan startpunkten för ny väg 200 i öster och väg 26 i väster är omkring 30 

meter. Väster om vägen flackar landskapet ut med en svagare lutning åt sydväst och Vänern. Väster om 

väg 26 löper Otterbäcken parallellt i nord-sydlig riktning. 

 

Genomförd naturvärdesinventering (30/10 2013) enligt Svensk standard med tre naturvärdesklasser 

visar att utredningsområdet som helhet har få naturvärden. De som finns är knutna till ängar, en 

stenmur och fuktig skog. Ett nationellt viktigt faunastråk berör området. Faunastängsel finns idag söder 

om befintlig korsning, och flera viltolyckor har rapporterats i närområdet. Inom området finns inga 

kända fornlämningar eller andra kulturlämningar. Länsstyrelsen har inte bedömt det som nödvändigt att 

göra en arkeologisk utredning. Området bedöms inte heller vara av särskilt värde för rekreation och 

friluftsliv.  

 

I vägplanens närområde finns 16 bostadshus, varav ett nordost om korsningen och övriga längs med 

väg 3005 i sydväst. Mellan väg 3005 och Industrivägen, sydväst om korsningen, ligger Otterbäckens 

industriområde. Nordväst om korsningen låg tidigare en bensinstation. Föreslagen åtgärd berör inte 

någon detaljplan. 

 

Trafikbullerutredningar (3/3 2014, rev. 5/6 2014) visar att riktvärdet på 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

vid fasad överskrids för tre av sexton bostadshus. Riktvärdet 70 dB(A) maximal ljudnivå på uteplats 

överskrids för tolv fastigheter. Ett bostadshus berörs av överskridna riktvärden för såväl ekvivalent som 

maximal ljudnivå från vägtrafik.   

 

En riskbedömning (utifrån Det Norske Veritas förslag till riskkriterier för Sverige) visar att 

individrisknivåerna ligger inom ALARP-området, d.v.s. det område inom vilket åtgärder som är 

rimliga utifrån ett kostnads-nytta-perspektiv ska vidtas. Inom bedömt avstånd påverkas få människor, 

varför särskilda åtgärder inte anses vara motiverade. 

 

Riksintressen Vänern med öar och strandområden, med särskilda hushållningsbestämmelser för rörligt 

friluftsliv, berör korsningen. Området har dock, som inventeringen redovisat, inga eller låga natur- och 

kulturvärden. Omgivningspåverkan av åtgärden är begränsad och bedöms inte skada riksintresset. 

Projektet bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer. Otterbäckens hamn, 2 km 

sydväst om korsningen, är av riksintresse för kommunikationer. Riksintresset berör också bl.a. 

Industrivägen som förbindelselänk mellan hamnen och väg 26.  

 

6.5.1 Lokalisering och utformning 

Med grund i förstudien inleddes vägplanen med en skissfas där alternativa lägen för ny anslutning av 

väg 200 studerades. En förskjutning av vägen söderut är önskvärt för att undvika trafikfarliga 

vänstersvängar med passage av mer än ett körfält ut på väg 26 för fordon som ska passera tvärsöver 

vägen. Framkomligheten i korsningen förbättras genom att vänstersvängande fordon på väg 26 inte 

blockerar övrig trafik. Också köbildning på anslutande vägar minskar. Placeringen av ny korsning 

mellan väg 200 och väg 26 begränsas därtill av att längdlutningen på primärvägen inte får överstiga 3,5 

% inom 300 meter från korsningen, samt vänstersvängkörfältens längd. Också väg 200 påverkas 

positivt av en lokalisering längre söderut då det medger flackare längdlutning. En befintlig vägtrumma 

har också inverkat på den exakta lokaliseringen. Val av startpunkt för ombyggnaden av väg 200 tar 

hänsyn till korsning med enskilda vägar, vilka kan behållas utan påverkan. Utpekade naturvärden i 

korsningens närområde kan också helt undvikas.   

 

Befintlig väg 200 rivs och återställs till naturmark i nivå med omgivande mark. Ett par enskilda 

anslutningar stängs av trafiksäkerhetsskäl men föreslås fortsatt hållas öppna för GC-trafik. Väg 200:s 

nysträckning utformas med smala vägrenar, då cykeltrafiken bedöms bli begränsad. Väg 26 breddas 

från 8 m till knappt 12,5 m. Nybyggnationen av väg 200 ges 7 meters bredd dimensionerad för 80 

km/h, med utökning till 7,5 meter i kurvor. Längdlutningen förbättras från 7 % till 4,5 %. Korsningen 
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med väg 26 förses med belysning. För att hålla nere mängden jordschakt har vertikalkurvan vid 

korsningen getts radie 1000 m, vilket uppfyller minsta standard för 80 km/h och önskvärd standard för 

60 km/h.  

 

Vid anslutningen av väg 3005, som behåller nuvarande utformning, väntas problematiken med 

köbildning ut på väg 26 på grund av blockerad infart till väg 3005 minska. En markerad zon med 

stoppförbud föreslås i korsningen. Ytterligare ombyggnad skulle kräva en avsevärt större investering 

och behöva samordnas med kommunens planer för området. 

 

6.5.2 Konsekvenser 

Till följd av ökad trafik väntas barriäreffekten och risken för viltolyckor att öka något jämfört med 

nollalternativet. En bostadsfastighet kommer att erbjudas lokala bullerskyddsåtgärder och 

fasadåtgärder. Med åtgärder bedöms bullersituationen förbättras jämfört med nollalternativet. 

Åtgärderna bedöms förbättra trafiksäkerheten. Risknivåer rörande farligt gods bedöms som låga i 

förhållande till de verksamheter som finns i området. Också samhällsrisken bedöms ligga på en 

acceptabel nivå. 

 

Skyddsåtgärder som fastställs innefattar bullerskydd samt fördröjning av dagvatten i syfte att förhindra 

spridning vid olycka med farligt gods. Övriga skyddsåtgärder innefattar utformning av öppning i 

viltstängslet vid den nya korsningen för att undvika att djur leds in på vägen. Särskild uppmärksamhet 

ska iakttas vid återställande av väg 200 i anslutning till förorenade områden. 

 

Nytt vägområde omfattar 21 200 kvm. Indragning av vägområde innebär att 13 500 kvm återgår till 

skogsmark. 9 200 kvm tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt. 

 

Inga dispenser, tillstånd eller anmälningar bedöms nödvändiga för projektets genomförande. Under 

byggskede och uppföljning bör säkerställas att viltstängslet får en funktionell utformning, samt att 

potentiellt förorenade områden hanteras på ett korrekt sätt. 

 

Kalkylerad totalkostnad är 18,2 Mkr (2014), varav: produktionskostnad 15,2 Mkr, projektering 1,5 

Mkr, projektadministration 0,8 Mkr, marklösen 0,5 Mkr samt miljöåtgärder 0,2 Mkr.  

 

6.5.3 Samrådsredogörelse 

Samråd med länsstyrelse, kommun och berörda fastighetsägare hölls i mars 2014. Utökad samrådskrets 

har inte varit aktuell. 

 

Länsstyrelsen framförde att risker i relation till farligt gods kan vara värda att utredas, samt vikten av 

en helhetssyn på masshantering. I dialog med kommunen ombads Otterbäckens byalag att yttra sig 

kring cykeltrafik i området. Byalaget uttryckte att flertalet cyklister genar via mindre vägar i området. 

Synpunkter från allmänhet rörde stängning av utfart, önskemål om accelerationsfält och på- och 

avkörningsfil vid korsning med Industrivägen samt möjlighet att förlägga väg 26 i nysträckning väster 

om befintlig väg. 
 

6.5.4 Länsstyrelsens tillstyrkan och planprövning 

Planen var ute för granskning den 6 – 27 oktober 2014. Tre yttranden inkom, som inte föranledde 

någon ändring: Västtrafik hade inget att erinra, Gullspångs kommun uttryckte intresse för 

överskottsmassor och länsstyrelsen påminde om att anmälan till kommunen ska göras omedelbart vid 

påträffande av förorenad mark samt att framkomligheten för utryckningsfordon ska säkerställas. 

 

Begäran om länsstyrelsens tillstyrkan skickades den 10/11 2014, med önskemål om svar senast den 

17/11, då svar också inkom.  
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Begäran om fastställelse inkom till planprövning den 22/12. Planprövning fastställde vägplanen den 

17/2 2015, varefter planen vann laga kraft den 25/3. Fastställelsen gällde plankarta samt indragning av 

omlagd sträcka längs väg 200. Planprövning delade uppfattningen att projektet inte är att betrakta som 

en väsentlig ombyggnad, varför de bullerskyddsåtgärder som utförs anses vara tillräckliga. 

Planprövning uppmärksammade att beskrivet viltstängsel inte fanns angivet på plankartan, vilket 

föranledde komplettering. Också vägens huvudsakliga utformning med vänstersvängfältens läge 

förtydligades på plankartan. Då åtgärderna i fråga framgick i planbeskrivningen var ändringen av 

plankartan att betrakta som redaktionell och utan behov av ytterligare kommunicering.  

6.6 Vägplan väg 3061 

Liksom i väg 26 inleddes planläggningen av väg 3061 med en skissfas. Parallellt med upphandlingen 

av vägplanen hade en naturvärdesinventering och en särskild groddjursinventering genomförts. I 

förstudiens södra del, som inte omfattades av planläggning, inleddes arbeten med infräsning, 

beläggning och dikesrensning.  

 

Under vägplanens skissfas fördes diskussion bl.a. kring krav på geometri och sidoområden. Utifrån då 

gällande VGU gjordes interpolering mellan VR 60 och VR 80 km/h till 70 km/h. Den södra 

anslutningen in till Skeppshult riskerade att inte uppfylla VGU-kraven för längslutning. Uppfyllelse av 

kraven på maximala 6 % skulle innebära mycket stora skärningar. Alternativa linjeföringar för 

nysträckningen diskuterades, där förstudiens justerade linje avfördes då den innebär sämst inpassning i 

landskapet samt kommer i konflikt med bl.a. en vattensamling med groddjur och ett teknikhus. 

 

Liksom för väg 26 fördes initiala diskussioner om skissfasens avgränsning och omfattning. 

Diskussionen, liksom omfattningen av utredning av nysträckningen, innebar en kostnadsökning och 

tidsförskjutning. Tidplanen arbetades om i början av 2014 utifrån riktlinjer för ledtider. 

Produktionsmedel sköts fram, liksom planerad öppning för trafik till den 31/12 2016. Planen 

beräknades gå till fastställelse den 30/11 2014. 

 

Under våren 2014 inleddes parallellt arbete med åtgärdsspecifikation för produktionsskedet. 

Kompletterande inventeringar och fältundersökningar innebar ytterligare tidsförskjutningar i 

planläggningen. Inlämning till fastställelse senarelades till februari 2015. 

 

I augusti 2014 beslutades, efter samråd med Samhälle, att behålla befintlig profil längs en 300 meter 

lång sträcka där vägen på båda sidor omgärdades av betydande kulturvärden respektive en mosse. 

Diskussioner fördes internt om möjligheten att söka dispens för att gå ut med förfrågningsunderlag 

totalentreprenad innan vägplanen vunnit laga kraft, vilket skulle göra det möjligt för en entreprenör att 

inleda dikesrensning i ett tidigare skede.  
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Figur 16 Styrande parametrar för lokalisering av 
nysträckning. Kulturmiljö (lila), naturvärdesområden klass 1 
(rött), klass 2 (orange), klass 3 (gul). Färgade punkter avser 
naturvärden av klass 2 (orange), klass 3 (gul) och 
oklassificerade (grön). Kryss avser lekmiljö för åkergroda 
(röd) och vanlig groda (grön). Lila punkt avser kulturvärde 
och röda linjer med punkter avser värdefulla stenmurar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.1 Planbeskrivning 

Vägens nuvarande skador beror i stor utsträckning på otillräcklig bärighet i vägkroppen. Genom den 

lilla byn Skeppshult har vägen låg planstandard med mycket kurvor och djupa spår. Vägen går rakt 

igenom gårdsmiljön. Behov av beläggningsunderhåll råder. Åtgärden prioriteras högt av skogsnäringen 

och LRF i lokal bärighetsgrupp. 

 

Vägen trafikeras av 240 fordon per årsmedeldygn (2008), varav 11 % tung trafik. Fram till 2035 

förväntas en ökning till 290 fordon.  

 

Förstudiens föreslagna korridorer förbi Skeppshult, vilka behandlades i problem- och förstudierna, har 

visat sig olämpliga då de skulle innebära omfattande ingrepp i kulturlandskapet. Förstudien resulterade 

därför i ett beslut om nysträckning förbi Skeppshult. Aktuell korridor har utarbetats i samråd med 

länsstyrelsen.  

 

I miljöbeskrivningen behandlas kultur- och naturmiljö, landskapsbild, rekreation och friluftsliv, hälsa 

och säkerhet (trafikbuller, markföroreningar, klimatförändringar), hushållning med naturresurser (jord- 

och skogsbruk, yt- och grundvatten, masshantering) samt påverkan under byggtiden. 

 

Vid Skeppshult finns nio bostadshus i vägens närområde. Karlsborgs kommuns översiktsplan anger 

ingen förändrad markanvändning i anslutning till planområdet. Kommunens norra delar, där berörd 

vägsträcka ligger, utpekas som ett tyst område viktigt att bevara relativt ostört och opåverkat. 

 

Vägens bärighetsbrister med spårig och ojämn vägbana och nedtryckta kanter är en konsekvens av 

eftersatt underhåll och bristfällig avvattning, med erosions- och tjälskador som följd. Vägens 

underhållsstandard har bedömts utifrån ”Underhållsstandard belagd väg 2011” (2012:074). 

Gränsvärden för längsgående ojämnheter, spårdjup och kantdjup överskrids främst i anslutning till 

Skeppshult samt i planområdets södra del. Plan- och profilstandarden är låg med begränsade 

siktsträckor som inte uppfyller gällande krav för referenshastighet. Kring Skeppshult är plan- och 

profilstandarden exceptionellt låg och vägbredden understiger bitvis 4 meter med låg tillgänglighet, 

trafiksäkerhet och framkomlighet som följd. Hastighetsgränsen är där 50 km/h. Vägens sidoområden 
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har mycket låg standard och uppfyller inte gällande krav för utformning av säkerhetszon. Särskild 

negativ inverkan har vägens standard för näringslivets transporter. Cykelfrämjandet har utmärkt vägen 

som cykelled. 

 

Vägen går till stora delar genom tät skog omväxlande med ett småskaligt odlingslandskap med byar 

och gårdar. Området är kuperat med ett flertal höjder och svackor. Länsstyrelsen har pekat ut området 

som ett regionalt värdefullt landskap omfattande Skeppshult, Svanhult och Hulta hagar med omgivande 

odlingslandskap med högsta klassificering ur kulturmiljövårdssynpunkt och högt bevarandevärde också 

ur naturmiljösynpunkt. Läns sträckningen återfinns tre områden som omfattas av bevarandeprogram för 

kulturmiljön: By- och gårdsmiljön Havsmon-Hult med omgivande odlingsmark, fornlämningar och 

odlingsrösen, byn Skeppshult med omgivande kulturmark, samt byn Svanhult med omgivning. 

Ytterligare kända fornlämningar finns också i området. Vägprojektet berör ingen känd fornlämning, 

och i samråd med länsstyrelsen har bedömningen gjorts att arkeologisk utredning inte krävs.  

 

Unden-Velenområdet utgör riksintresse för naturvård. Öster om vägen i närheten av Hult ligger Natura 

2000-området Hulta hagar, en del av ett naturreservat med samma namn. En naturvärdesinventering 

har utförts omfattande 10 meter på vägens båda sidor samt området för ny vägsträckning. Stora delar 

av utredningsområdet utgörs av produktiv skogsmark utan högre naturvärden. Naturvärdena 

förekommer istället främst i det gamla jordbrukslandskapet och i lövskogar runt Skeppshults by. En 

särskild inventering av gorddjur i småvatten genomfördes våren 2013, innefattande 91 vattensamlingar 

varav 33 innehöll vuxna djur, romsamlingar eller yngel. Området bedöms ha en mycket rik 

groddjursfauna som förefaller leka över ett större område. En kompletterande inventering gjordes våren 

2014 i arton utvalda dammar, av vilka två bedömdes utgöra god livsmiljö för groddjur, tre 

konstaterades som livsmiljö och ytterligare sex som möjlig livsmiljö. Fräsebäcken i den norra delen av 

planområdet omfattas av strandskydd. 

 

Vägsträckan ligger också inom ett område av riksintresse för friluftsliv, Göta kanal – Tiveden, och 

omfattas också av särskilda hushållningsbestämmelser för riksintresse kulturturism och friluftsliv. 

Cykelleden Sverigeleden går längs vägen.  

 

Natura 2000-området berörs inte av projektet. Avståndet från vägavsnittet är omkring 180 meter. 

Naturreservatet gränsar direkt mot vägområdet. Inget intrång kommer göras, men rensning i det östra 

vägdiket föreslås i anslutning till reservatet. Åtgärderna bedöms inte inverka på Fräsebäckens 

strandskydd. Murar och rösen i jordbruksmark som omfattas av generellt biotopsydd berörs inte heller 

av åtgärderna. Växtplatser för fridlysta orkidéer, omfattade av artskyddsförordningen, berörs, liksom 

våtmarker med åkergroda.  

 

Projektmål innefattar bibehållen bärighetsklass 1 och hastighet, ökad trafiksäkerhet och framkomlighet 

för samtliga trafikantgrupper, minst 6 meter belagd vägbana samt bibehållande av jordbruksmarken vid 

Skeppshult med tillhörande natur- och kulturvärden. 

 

Projektet har anpassats till natur- och kulturvärden och föreslagen nysträckning öster om Skeppshult är 

lokaliserad till ett skogsområde med begränsad påverkan på landskapsbild, natur- och kulturmiljö. 

Hänsyn till natur- och kulturvärden har också inverkat på val av breddning där så varit möjligt.  

6.6.2 Lokalisering och utformning 

I förstudien bedömdes att steg 1-åtgärder inte var tillämpbara i projektet. Steg 2-åtgärder som 

studerades innefattade ITS-baserad trafikstyrning/reglering genom Skeppshult, vilket förkastades då 

nysträckning förbi byn bedömdes ge högre måluppfyllelse och motivera merkostnaden. I förstudien 

undersöktes också möjligheten att höja vägstandarden till 80 km/h. Merkostnaden ansågs dock inte 

motiverad med hänsyn till det låga trafikflödet. Istället förespråkade förstudien breddning och 

förstärkning inom ramen för steg 3-åtgärder samt nysträckning förbi Skeppshult.  

 

I den inledande skissfasen studerades alternativa sträckningar inom den i förstudien beslutade 

korridoren. I nysträckningens södra del togs hänsyn till en befintlig damm samt transformatorstation. I 

övrigt styrdes sträckningsvalet av hänsyn till natur- och kulturvärden. Vägen breddas i övrigt med byte 
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av sida vid kurvor för att hålla nere kostnader. Längs en inledande sträcka i söder genomförs ingen 

breddning med hänsyn till naturvärden. Där utförs istället endast förstärkningsåtgärder och 

dikesrensning. 

 

Vägens sidoområden utförs enligt gällande krav vid ombyggnad och förbättring för 80 km/h. Den 

nybyggda sträckningen utförs med plan och profil för 70 km/h genom interpolation mellan gällande 

nybyggnadskrav för 60 km/h respektive 80 km/h i syfte att minska kostnader och ingrepp i naturmiljön. 

Befintlig väg genom Skeppshult övergår till enskild väg med anslutning i norr och söder. Anslutningars 

lägen och funktion bibehålls längs befintlig sträckning, medan anslutningar längs nysträckningen 

stängs eller samlas ihop till gemensam anslutning. 

6.6.3 Konsekvenser 

I beskrivningen av konsekvenser uttrycks att breddningen i befintlig sträckning inte innebär påtaglig 

ändring av vägens plan- och profilgeometri. Vägen kommer därför i vissa avsnitt inte att vara helt 

anpassad för gällande hastighetsbegränsning med begränsade siktlängder som följd. Den ökade 

vägbredden innebär dock en avsevärd förbättrad framkomlighet vid möten. Åtgärderna bedöms 

sammantaget leda till förbättrad framkomlighet genom jämnare och högre genomsnittlig färdhastighet. 

Breddning och upprustning och sidoområden ger också en viss förbättring av sikten.  

 

Skyddsåtgärder som fastställs innefattar att trummor utförs så att de inte utgör vandringshinder för 

vattenlevande organismer. Befintligt vägområde utökas med 67 100 kvm. 27 400 kvm tas i anspråk 

med tillfällig nyttjanderätt. Tidigare sträckning av vägen, 1,2 km, övergår till enskild väg genom 

lantmäteriförrättning. Före överlämnandet kommer Trafikverket att förbättra vägens standard.  

 

Under byggtiden ska åtgärder inom befintliga diken utföras under perioden 15 mars – 1 augusti. 

Försiktighetsmått ska vidtas för att undvika påverkan på en grundvattenförekomst. Grumlingspåverkan 

ska begränsas vid två platser. Vegetationsjord på ängsmark och vid identifierade växtlokaler för 

orkidéer ska påföras nya vägslänter för att ta tillvara befintlig fröbank. Jord med invasiva arter ska 

föras bort. Uppmärksamhet ska iakttas vid potentiellt förorenat område. Väghållningssten ska flyttas 

efter tillstånd enligt kulturmiljölagen. Ett bestånd med grönvit nattviol ska märkas ut under blomning 

och flyttas, vilket kräver markägarens samtycke och dispens enligt artskyddsförordningen. Som 

kompensation för intrång i lekmiljöer för groddjur föreslås kompensationsåtgärder i form av 

restaurering av befintliga grodlokaler, vilket kräver markägarens samtycke. 

 

Dispenser söks enligt artskyddsförordningen. Anmälan för vattenverksamhet planeras för kulvertering 

och omgrävning vid tre platser. Vid övriga platser berörs inte allmänna eller enskilda intressen. Flytt av 

väghållningssten kräver tillstånd enligt kulturmiljölagen. Strandskyddsdispens hanteras inom 

vägplanen.  

 

Projektet finanseras med riktade medel för bärighetsåtgärder för näringslivets transporter i nationell 

plan, med kalkylerad totalkostnad (2014) 28,7 Mkr inkl. projektering, projektadministration och 

marklösen: produktionskostnad 21,6 Mkr, projektering 3,2 Mkr, projektadministration 2,3 Mkr, 

marklösen 1,3 Mkr, miljöåtgärder 0,3 Mkr.  

6.6.4 Samrådsredogörelse 

Vid möte med länsstyrelsen (4/3 2014) uttrycktes att en äldre grusväg mellan Skeppshult och Granvik 

också i fortsättningen bör ha en funktion, och att det bör undersökas om vägen utgör vandrings- eller 

cykelled. Länsstyrelsen ställde sig tveksam till intrång vid eventuell breddning på vägens östra sida i 

anslutning till naturreservatet Hulta hagar. Eventuella åtgärder i mosse längs nysträckningen kommer 

att kräva anmälan om vattenverksamhet. Ansökan om artskyddsdispens bör inkomma i tidigt skede. 

Projektet ska räkna med kompensationsåtgärder.  

 

Vid samråd med enskilt berörda (22/5 2014) diskuterades fordonsmängder, vägrätt, eventuell 

utbyggnadsordning, breddningssida och omfattning av breddning. I fortsatt dialog och vid besök hos ett 
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mindre antal fastighetsägare uttrycktes också önskemål kring anslutningar för skogsvägar, avverkning 

av skog samt stängning av utfarter. 

 

6.6.5 Länsstyrelsens tillstyrkan och planprövning 

Begäran om länsstyrelsens tillstyrkan inlämnades den 26/2 2015, och länsstyrelsen tillstyrkte planen 

den 12/3. Under granskningen hade fyra yttranden inkommit som rörde anslutningar till vägens nya 

sträckning samt önskemål om ny vändplan. Planen kommunicerades och lämnades in till 

fastställelseprövning den 23/3, med sista svarsdag den 16/4.  Kommunikationen föranledde ett yttrande 

utan anmärkning från polismyndigheten. Under prövningen uppmärksammades att sidoräcken som 

beskrivs i planen saknas på plankartorna, vilket föranledde komplettering. Då ändringarna endast 

utgjorde förtydliganden krävdes ingen ytterligare kommunikation. Planprövning ställde också frågor 

om huruvida rensning av fasta hinder i vägens säkerhetszon skulle kräva ett utvidgat vägområde, och 

huruvida tillfällig markanvändning skulle påverka en befintlig byggnad. Svaren klargjorde att så inte 

var fallet. Planen fastställdes den 29/6 och vann laga kraft den 4/8 2015. Beslutet innefattade 

plankartan samt indragning av befintlig väg genom Skeppshult från allmänt underhåll.  
 

6.7 Fortsatt arbete, förnyade upphandlingar för utförande 

Under vägplaneskedet diskuterades de praktiska förutsättningarna för utförande med totalentreprenad. 

Trafikverket beslutade att inte avropa option för förfrågningsunderlag i gällande upphandling. Istället 

gjordes ett omtag med separata förnyade upphandlingar av förfrågningsunderlag/bygghandling. För 

väg 26 byttes affärsform till utförandeentreprenad. För väg 3061 kvarstod inriktningen på 

totalentreprenad. 

 

Under våren 2015 skedde personalförändringar på Trafikverket för att frigöra resurser till andra 

projekt. Beställning av bygghandling och produktion för väg 26 inkom från Samhälle i slutet av 

februari. Startmöte för förfrågningsunderlag och bygghandling väg 26 hölls i juni, medan konsult för 

förfrågningsunderlag totalentreprenad väg 3061 var på plats i oktober.  

 

Förfrågningsunderlaget för väg 3061 färdigställdes i början av 2016. Upphandling av 

totalentreprenaden annonserades i februari, med sista anbudsdag i maj. Öppning för trafik är 

framflyttad till september 2017. 

 

 

6.8 Tidsanvändning 

De två förstudierna genomfördes, från startmöte till Trafikverkets ställningstagande, på omkring ett år. 

Därefter följde upphandling med beslut om tilldelning efter 5 månader. Uppstarten och det första 

skissarbetet löpte parallellt för de två projekten. Skissarbetet kom dock att förskjutas i tid främst för 

väg 3061, vilket innebar att projekten därefter följde skilda tidplaner, om än med gemensamma 

projekteringsmöten. 

 

Väg 26 gick på granskning ett år efter att startmöte hållits. Två månader därefter lämnades planen in till 

fastställelse, varefter beslut kom tio veckor senare. 

 

Väg 3061 gick ut på granskning 14 månader efter att startmöte hållits. Också den planen lämnades in 

till fastställelse två månader senare. Planen fastställdes efter 14 veckor.  

 

De båda planerna försenades omkring två respektive fem månader jämfört med ursprunglig tidplan 

efter förstudien. Tidspåverkande åtgärder innefattade främst linjeinpassning och fördjupade studier av 

naturmiljön längs väg 3061, samt fördjupad riskanalys för väg 26. 
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År Datum VÄG 26 OTTERBÄCKEN VÄG 3061 UNDENÄS 

2011 3/5  Åtgärdsbeskrivning, förstudie 

 9/11 TG1-beslut, projektspecifikation förstudie TG1-beslut, projektspecifikation förstudie 

2012 15/2 Internt startmöte (gemensamt med väg 3061) Internt startmöte förstudie 

 2/3  TG-1-beslut, förstudie 

 29/5 Inledande samråd, länsstyrelsen och kommunen  

 29/5 Inledande samråd, allmänheten  

   Informationsmöte 

 21/8 TG2-beslut  

 1/10 Budget upprättad och undertecknad  

 23/11 – 10/1 
2013 

Förstudie, utställning  

 28/11 – 19/12  Förstudie, utställning 

2013 28/1  Lst, begäran om beslut BMP 

 11/2  Lst, beslut ej BMP 

 26/2  Ställningstagande (alt. 26/3?) 

 5/3 Lst, begäran om beslut BMP  

 5/4 Lst, beslut ej BMP  

 11/4 TG1-beslut  

 22/4 Internt startmöte, vägplan (gemensamt med väg 3061) Internt starmöte, vägplan 

 25/4 Trv, ställningstagande  

 16/5 TG2-beslut 

 5/6 Beslut om upphandling, önskan om beslut tilldelning 13/9 

 27/6 Upphandling, annonserad 

 2/9 Upphandling, sista anbudsdag 

 17/9 Upphandling, beslut tilldelning 

 8/10 Startmöte, vägplan  

2014 4/3 Samråd med lst  

 10/3 Samråd, allmänhet  

 22/5  Samråd, allmänhet 

 6/10 – 27/10 Granskning  

 10/11 Begäran om yttrande, lst, svar önskas 17/11  

 17/11 Lst tillstyrker planen  

 8/12 Kommunikation, fastställelseprövning  

 22/12 Utlösande av option, kontraktsförlängning till 30/6 2015  

2015 21/1 – 11/2  Granskning 

 17/2 Fastställelsebeslut, exp 20/2, besvär senast 24/3  

 26/2  Begäran om yttrande, lst 

 12/3  Lst tillstyrker planen 

 23/3  Kommunikation, fastställelseprövning, sista svarsdag 16/4 

 25/3 Laga kraft  

 17/6 Startmöte, förfrågningsunderlag och bygghandling UE (ny 
konsult) 

 

 29/6  Fastställelsebeslut, exp 3/7, besvär senast 3/8 

 4/8  Laga kraft 

 23/10  Startmöte FU TE (ny konsult) 

2016 2 feb  Annonsering upphandling TE 

 8 maj  Sista anbudsdag upphandling TE 
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6.9 Reflektioner 

6.9.1 Samordningsvinster genom gemensam upphandling 

De två vägplanerna samordnades i upphandling, organisation och projektadministration samt 

projekteringsmöten. Från Trafikverkets sida sågs det som en fördel att kunna hålla gemensamma möten 

för två mindre projekt som låg förhållandevis lika i tid och beställning. Då merparten av 

konsultföretagen har kontor i städer på avstånd från projekten sågs det som en fördel också för 

konsulten. Objekten ligger närmare en timme i restid från varandra och har inga kopplingar i övrigt, 

men för möten antogs upplägget innebära en effektivisering. I början av planläggningen, när projekten 

också löpte parallellt tidsmässigt, fungerade upplägget bättre än mot slutet, då planläggningen av väg 

3061 försköts mer i tid än 26:an. 

 

Konsulten uttrycker samtidigt att de projektgemensamma mötena kan ha inverkat på tidförskjutningen 

för väg 3061, då frågor emellanåt inte hann behandlas under den gemensamma mötestiden. Att 

tydligare avsätta tid för respektive projekt ses som en möjlig hantering av problemet. Det lyfts också 

fram att tid och kostnad för respektive projekt särredovisas och faktureras separat, vilket minskar den 

administrativa förtjänsten.  

6.9.2 Överarbetar Trafikverket planeringen? 

Under planläggningen diskuterades behovet och omfattningen av underlagsutredningar i de båda 

projekten. I väg 3061 Undenäs var länsstyrelsens intresse till största del koncentrerat till kulturmiljön 

och inägorna medan naturmiljön inte sågs som någon fråga av större betydelse. Konsulten uttrycker att 

det snarare var Trafikverkets miljöspecialister, och i viss mån boende längs vägen, som var drivande i 

att lyfta naturmiljön, vilket föranledde bl.a. inpassning mot en våtmark och större hänsynstagande till 

grodmiljöer genom fördjupade utredningar och kompensationsåtgärder i en utsträckning som inte hade 

efterfrågats av länsstyrelsen. Snarare var det Trafikverket som, under planläggningen, informerade 

länsstyrelsen om de naturvärden som identifierades.  

 

Samtidigt kan det konstateras, utifrån planbeskrivningen, att det i planområdet finns flera områden med 

betydande miljövärden. Den naturvärdesinventering som genomfördes efter förstudien redovisade 

värden i behov av fördjupad hantering.  

 

Också buller längs väg 3061 diskuterades under planläggningen, och bullerberäkningar utfördes på 

önskemål av Trafikverket. Det konstaterades att bullerberäkningar ger mätproblem vid så små 

trafikmängder, med utslagsgivande effekter från enskilda fordon. Bullerberäkningarna föranledde inga 

skyddsåtgärder. 

 

Också för väg 26 hade en naturvärdesinventering genomförts efter förstudien, som inte redovisade 

några naturvärden. Under samrådet uttryckte inte heller Naturskyddsföreningen eller länsstyrelsen att 

det fanns några kända naturvärden att beakta. På länsstyrelsens uppmaning genomfördes under 

vägplaneskedet en riskutredning med avseende på individrisker kopplat till farligt gods som visade att 

risknivåerna inte föranledde några åtgärder. Konsultens syn var att naturvärdesinventeringen, i 

kombination med analysen av individrisker, inte motiverade en fördjupad riskanalys med avseende på 

naturmiljö. På Trafikverkets uppdrag genomfördes dock en fördjupad analys med fokus på risk för 

påverkan på vattendraget Otterbäcken  och, i dess förlängning, Vänern. Med grund i utredningen 

beslutades om skyddsåtgärder i form av fördröjningsdiken.  

  

Då planläggningen genomfördes till fast pris föranledde framförallt den kompletterande riskanalysen 

diskussioner om huruvida den var att betrakta som ett tillägg eller inte, i och med att tidigare levererat 

underlag inte ansågs vara tillräckligt. Samtidigt innehöll kontraktet standardskrivningar om att utarbeta 

relevanta underlag.  
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6.9.3 Avvägning av utformningskrav i relation till kostnad och eventuell tillståndsprocess 

Samtidigt som väg 3061 har mycket låga trafiktal så är vägen prioriterad av skogsnäringen och 

upptagen i bärighetsplan. I utformningen gjordes avvägningar rörande standard, där projektet försökt 

finna en mellanväg som uppfyller det uppfattade behovet. Utöver nysträckningen innebär det främst 

breddning och förbättrade siktförhållanden, och att linjeföringen i övrigt inte ändras på befintlig väg, 

samt att standarden blir förhållandevis enhetlig längs hela den berörda sträckningen. Vid den delsträcka 

där ingen breddning görs har hänsyn tagits till markförhållanden och naturvärden. Breddning hade 

riskerat att medföra såväl ökade kostnader som en tillståndsprocessen. Då trafiktalet är så lågt och 

befintlig standard inte skiljer sig nämnvärt från den sträckningen söderom som inte breddas, så ansågs 

det lämpligt att bevara befintlig bredd. 

 

Utformning kopplat till VGU blev en fråga, då 2012 års version redovisade standarder endast för jämna 

hastigheter. Dialog med Trafikverkets specialister resulterade i en rimlighetsbedömning utifrån kostnad 

och kurvradier, vilket utmynnade i ett förslag som relaterade till och interpolerades med tidigare 

VGU:s inriktning för 70 km/h.  

 

Också vid väg 26 bestämdes en kurvradie längs väg 200:s nysträckning för att minska behovet av 

jordschakt. 

6.9.4 Länsstyrelsens kompletterande synpunkter gav ändrade förutsättningar för nysträckning, väg 

3061 

Det var under förstudiens samråd som det kom fram att länsstyrelsen, när de tittade närmare på 

utarbetade alternativ, inte ansåg utarbetade alternativ vara lämpliga då de skar igenom, eller inverkade 

negativt på, Skeppshults värdefulla kulturmiljö med ängsmark samt kringgärdande stenmurar. 

Synpunkterna hade inte kommit fram under tidigt samråd utan först efter samråd kring de utarbetade 

sträckningsalternativen. Vägplanens skissfas fick därför utvidgas till att finna en lämplig korridor. Vid 

uppstarten av vägplanen ordnades tidigt ett platsbesök med länsstyrelsen så att de kunde informera och 

få gehör för sina tankar. 

6.9.5 Upphandling, skissfas och avgränsning av fast pris 

De två projekten avsågs utföras med totalentreprenad, vilket härleds till Trafikverkets inriktning på 

ökad andel totalentreprenader. Efter planläggningen valde Trafikverket att inte utlösa gällande option 

för framtagande av förfrågningsunderlag. Beslutet sammanföll med en omvärdering av beslutet att 

utföra väg 26 som totalentreprenad. Trafikverket uppfattade, utifrån erfarenheter från andra 

upphandlingar av objekt av liknande storlek, att en totalentreprenad skulle kunna resultera i få anbud. 

Projektet ansågs vidare ha för liten frihetsgrad i utförandet för att motivera en totalentreprenad. 

Affärsformen ansågs vidare kunna försvåra för mindre lokala entreprenörer. Ny upphandling av 

bygghandling och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gjordes. För väg 3061 kvarstod 

inriktningen att genomföra totalentreprenad, och ny upphandling av förfrågningsunderlag gjordes.  

 

I de två planerna kom den inledande skissfasen att omfatta dels nysträckningens lokalisering på väg 

3061, dels väg 200:s nysträckning samt övergripande korsningsutformning på väg 26. Dessa frågor 

sågs som väsentliga för att kunna gå vidare med den formella plan- och miljöbeskrivningen. Inga stora 

frågor, men ändå något som behövde klargöras. 

 

De båda projekten avspeglar därigenom en gränsdragningsproblematik mellan planläggningens fastpris 

och de grundläggande förutsättningar som är tänkta att fastslås i den inledande skissfasen till löpande 

arvode. En förhandlingssituation uppstår, där utredningsutrymmet ska avgränsas. Planläggning till 

fastpris tycks på så vis öka förhandlingsinslaget, som följer med från upphandling och startmöte in i 

planläggningen. Dels ska skissfasens omfattning bestämmas, dels innebär senare förändringar av 

förutsättningarna nya överenskommelser om tilläggsarbeten. Då planprocessen kan ta olika många 

vändningar från fall till fall, och med hänsyn till planläggningens iterativa natur där ny information och 

fördjupade underlag kan resultera i omtag, tycks ett fast anbud vara svårt att beräkna, samtidigt som 

gränsdragningen mot vad som är att betrakta som ändrade förutsättningar respektive vad som ska anses 
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”ingå” i fastpriset utgör en återkommande diskussionspunkt. Samtidigt är det naturligt att beställare och 

utförare inte har samma syn på hur arbetsuppgifter ska avgränsas. 

 

Att optionerna för förfrågningsunderlag för entreprenad inte utlöstes innebär att projekteringen 

omfattat fyra upphandlingar: gemensam upphandling av förstudie respektive planläggning samt skilda 

upphandlingar för förfrågningsunderlag/bygghandling.  

 
 
 

ÖVERSIKT Väg 26 Otterbäcken och Väg 3061 Undenäs 

Korsningsåtgärd längs väg 26, två förskjutna trevägskorsningar samt nysträckning av anslutningsväg respektive 

bärighets- och trafiksäkerhetsåtgärder samt nysträckning på väg 3061. Kostnad: 15 Mkr respektive 22 Mkr. 

Typfall 2 (båda) Överklagad Nej 

Förenklat förfarande - Miljötillstånd/prövning Anmälan vattenverksamhet, 

dispens artskyddsförordningen och 

tillstånd kulturmiljölagen (väg 

3061) 

Planläggningstid (effektiv tid) Väg 26: 23 månader från TG1-beslut 

till laga kraft (14 månader från 

startmöte till begäran om fastställelse) 

Väg 3061: 27 månader från TG1-

beslut till laga kraft (17 månader från 

startmöte till begäran om fastställelse) 

Föregående planläggning Förstudier, samt tidig utredning 

(väg 3061) 

Komplettering under 

planprövning 

Sidoräcken (väg 3061) och 

viltstängsel (väg 26) som redaktionella 

ändringar på plankarta 

Relaterad till detaljplan Nej 

Handläggningstid 

planprövning 

2,5 respektive 3,5 månader 
Upphandlingsförfarande Fast pris, vägplan (med rörlig del 

skissfas) samt option 
förfrågningsunderlag 
totalentreprenad (ej utlöst) 

Handläggningstid MKB - 
Kommunal medfinansiering - 
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7 Väg 44 Lidköping – Källby 

 

Väg 44 är utpekad som en regional led och binder 

samman E6 i sydväst vid Uddevalla med E20 vid 

Götene i nordost. Mellan Lidköping och Källby 

löper vägen parallellt med Vänerns södra strand 

och passerar genom tätorten Filsbäck. Vägen har 

låg standard i relation till sin funktion och 

trafikbelastning, med otillfredsställande 

framkomlighet och trafiksäkerhet som följd. 

Projektet syftar till att leda om genomfartstrafiken 

längs en nysträckning av vägen i slättlandskapet 

söder om Filsbäck som en delutbyggnad av en 

förbifart förbi Lidköping. Från befintlig 

cirkulationsplats (Skararondellen) i Lidköping 

breddas befintlig väg 184 söderut, 2+2 körfält med 

mittseparering, en knapp kilometer till en ny 

cirkulationsplats där 44:ans nya sträckning, 1+2 

körfält med mittseparering, löper österut och 

ansluter till befintlig sträckning strax före 

nuvarande cirkulationsplats i Källby, som 

upprustas med mittseparering. Flera mindre vägar stängs av eller leds om. Befintlig väg 44 leds också 

om i planområdets östra del, bl.a. i syfte att åstadkomma eftersträvad överflyttning av trafik till den nya 

sträckningen. Nysträckningen löper över ett jordbruksdominerat slättlandskap med betydande natur- 

och kulturvärden. Efter lokaliseringsplan (1996) och avbrutet förstudiearbete (2002) genomfördes en 

förnyad förstudie (2011) med ett utpekat brett utredningsområde och förespråkande av att 

lokaliseringsutredning (enligt gamla planläggningsprocessen) hoppas över. Efter inledande skissfas i 

början av den efterföljande vägplaneprocessen (2012-2015) gjordes omtag enligt typfall 4 med 

omarbetning av Skiss-PM till samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ. Efter överklagande vann 

planen laga kraft i januari 2016. 

 

Berörd sträcka är 7,6 km lång, med Skararondellen som anslutningspunkt i väster och 

cirkulationsplatsen i Källby i öster. Vägbredden varierar mellan 6,5 och 13,5 meter, hastigheten mellan 

50 och 90 km/h. På sträckan finns idag 51 anslutningar, varav ett flertal är fastighetsanslutningar med 

tillhörande risker. Alla korsningar sker i plan. Årsdygnstrafiken uppmättes 2010 till som mest 8 900 

fordon längs väg 44, varav 10 – 14 % tung trafik. På väg 184 söder om Skararondellen uppmättes 7 

400 fordon 2009, varav 8 % tung trafik. Med förväntad trafikökning om 1 % per år fram till 2030 ökar 

trafiken med 27 % jämfört med 2010.  

 

 

Figur 17 Projektets omfattning med 
förändring av Skararondellen och 
breddning av befintlig väg 184 i väster, 
nysträckning av väg 44 över 
slättlandskapet med planskilda 
passager vid väg 2611 och 2702 samt 
omdragning av befintlig väg 44 och 
anslutande vägarna 2704 och 2705 vid 
Källby i öster. 
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7.1 Förstudie med ställningstagande 

Förstudien hade föregåtts av lokaliseringsplan ”Förbifart Lidköping” (1996) med tillhörande MKB 

samt en tidigare Förstudie samrådshandling ”Riksväg 44 Förbifart Lidköping” (2002), vilken 

omfattade hela den tänkta förbifartens längre sträckning men ej nådde skede beslutshandling.  Det 

formella arbetet med förstudien inleddes vid startmöte med konsult den 28/1 2011. Förstudien ställdes 

ut i september samma år, varefter länsstyrelsen fattade beslut om betydande miljöpåverkan i november. 

Trafikverkets ställningstagande fattades den 12/1 2012, d.v.s. ett knappt år efter startmötet.  

 

Förstudieområdet gavs en bred utredningskorridor omfattande befintlig väg 44 Lidköping-Källby och 

det söder därom liggande slättlandskapet, del av väg 184 söderut från Lidköping i utredningsområdets 

västra del, samt utredningsområde för cykelförbindelse från Filsbäck söderut till det lilla samhället 

Vinninga. Inom utredningsområdet finns tätortsbebyggelse i Lidköping, Filsbäck och Källby. I 

Filsbäck uppstår konflikter mellan trafik och boendemiljö, främst rörande trafikbuller. Söder om 

Filsbäck dominerar jordbruksmark – en del av den bördiga Varaslätten – som genomskärs av 

vattendrag med betydande naturvärden. Alléer och större lövträd bidrar, tillsammans med flera större 

gårdar, till en upplevelse av ett traditionellt kulturlandskap. Mindre, smala vägar slingrar genom 

landskapet. 

 

Vägstandarden, främst genom Filsbäck, är låg vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet i relation till 

trafikbelastningen, omkring 10 000 fordon per dygn, med avsaknad av mötesfrihet och låg hastighet. 

Kollektivtrafiken är förhållandevis god men busshållplatser har låg standard och dålig koppling till 

bebyggelsen. Vägens blandning av trafikantgrupper, plankorsningar och fastighetsutfarter anses inte 

uppfylla de krav som ställs på väg 44 som riksintresse och regional led.  

 

Projektmål formulerades i relation till de nationella transportpolitiska målen: trafiksäker utformning 

som erbjuder alla trafikantgrupper god tillgänglighet och framkomlighet, minskad miljöpåverkan i 

Filsbäck samt främjande av kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. 

 

Utifrån fyrstegsprincipen prövades i förstudien åtgärder för ökat resande med kollektivtrafik och cykel 

(steg 1), hastighetsanpassning till vägens standard samt uppmuntrad samåkning (steg 2), förbättringar 

av busshållplatser, GC-vägar utmed befintliga vägar och trafiksäkerhetsförbättringar (steg 3), samt 

ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke och ny sträckning söder om Filsbäck (steg 4). 

Alternativet att helt följa nuvarande sträckning bedömdes inte vara genomförbart. Studien uttryckte att 

åtgärder enligt steg 1-3 ger begränsad effekt på identifierade problem, men att åtgärder ändå bör 

inarbetas för att ge steg 4-åtgärden full effekt. 

 

Lidköpings kommun, som medfinansierar projektet i enlighet med avtal från 2009, framförde under 

förstudien att en GC-förbindelse mellan Vinninga och Filsbäck är prioriterad men saknar finansiering. 

 

Tillgängligheten för gående och cyklister beskrevs som relativt god med separat cykelbana mellan 

Lidköping och Källby. En planskild passage finns i Filsbäck, och busshållplatserna har bra anslutande 

gångvägar. I övrigt är cyklister hänvisade till väg 184 och det lokala vägnätet med låg standard. Också 

till och från busshållplatser och lokala målpunkter hänvisas GC-trafiken till att färdas längs med eller 

korsa de allmänna vägarna. Det finns ett stort behov för boende i Vinninga att kunna cykla till 

Lidköping, till Filsbäck samt arbetsplatsen Dafgårds i Källby. Tillgänglighetsbristerna sammanfattas i 

förstudien: låg tillgänglighet för bilresenärer och näringslivets transporter genom Filsbäck, mindre god 

tillgänglighet för cyklister från Vinninga med målpunkter norrut, mindre god tillgänglighet för 

kollektivtrafikresenärer och andra oskyddade trafikanter då det på många platser saknas möjlighet att 

tryggt röra sig utmed eller korsa vägarna vid hållplatserna. Den låga standarden genom Filsbäck anses 

också vara ett hinder för god regional tillgänglighet. 

 

Trafikbelastningen och de samlade kraven på tillgänglighet och trafiksäkerhet ansågs vara på en så hög 

nivå att en mötesfri landsväg bedömdes vara den enda aktuella vägtypen. Dimensionerande hastighet 

föreslogs vara 100 km/h och antalet anslutningar begränsat. Utformning av anslutningspunkter och 
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trafikplatser respektive sträckor med ett respektive två körfält hänsköts dock till efterföljande 

planläggning. 

 

Sträckan närmast Källbycirkulationen samt väg 184 från Skararondellen och söderut fram till 

utredningsområdet bedömdes kunna byggas om till mötesfri väg. För resterande delar av väg 44 

förespråkades nybyggnation söder om de områden där risken för svårlösta markanvändningskonflikter 

bedöms som stor. Det innebär en lokalisering inom jordbruksmark, vilket inte heller är konfliktfritt. 

Som kommande utredningsfrågor angavs vägens lokalisering och anslutningar, ombyggnad av 

korsningar och väganslutningar, åtgärder längs befintlig väg 44 genom Filsbäck, GC-väg utmed väg 

2611 mellan Vinninga och Filsbäck och utformningshänsyn för alla trafikantgrupper, t.ex. GC-vägar 

och busshållplatser.  

 

Alternativet att göra en genomgripande ombyggnad av nuvarande vägsträckning valdes bort då det 

ansågs svårt att förena med Lidköpings och Götenes bebyggelseplaner och en god boendemiljö. GC-

väg längs väg 184 valdes bort då trafikmiljön är utsatt för störningar från trafiken samt uttalade 

önskemål om en koppling mellan Vinninga och Filsbäck. 

 

Det uttrycktes att åtgärdens syfte kräver att så många som möjligt väljer den nya sträckningen. 

Befintlig sträckning är så gen att det inte är självklart att trafikanter väljer den nya vägen. Simuleringar 

visade att endast 15 % väljer den nya vägen utan kompletterande åtgärder. Med sänkt hastighet visade 

simuleringen att omkring hälften väljer den nya vägen. Vidare uttrycks att andelen kan förväntas uppgå 

till 60-70 % vid antagandet att trafikanterna i något större utsträckning än normalt värderar körtiden i 

sitt vägval. 20 % bedöms ha målpunkter längs befintlig sträckning.  

 

Förslaget ansågs innebära förbättringar även för bussresenärer under förutsättning att åtgärderna på 

befintlig väg utformas så att busstrafikens framkomlighet inte påtagligt försämras, samt att en översyn 

görs av busshållplatsers lägen och anslutningsvägar. Busstrafiken bedömdes endast i mycket begränsad 

omfattning komma att nyttja nya väg 44, då nuvarande sträckning är kortare. Tillgängligheten för 

oskyddade trafikanter ansågs förbättras dels genom korsningsmöjligheter över befintlig väg, dels 

genom ny GC-förbindelse mellan Vinninga och Filsbäck. Kostnader för cykelväg och anpassning av 

befintlig väg 44 ingick dock ej i budgeten. 

 

I förstudien uttrycktes att det finns behov av att studera olika väglinjer, men att alternativa linjer 

framförallt skiljer sig åt vad gäller påverkan på enskilda intressen. Linjealternativ bör därför kunna 

studeras i den skissfas som inleder arbetsplanearbetet. Arbetet föreslås därför gå vidare med arbetsplan 

utan föregående vägutredning. Det uttrycktes vidare att studien gått längre än vad som vanligen görs, 

genom att lägga fram ett åtgärdsförslag redan i förstudieskedet i syfte att inhämta samrådssynpunkter 

på de förslag som vuxit fram under arbetet. Förfarandet ansågs ge möjlighet att relativt snabbt komma 

vidare i planeringsprocessen.  
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Figur 18 Förstudiens åtgärdsförslag med vägkorridor för efterföljande arbetsplan. Befintlig väg 44 löper parallellt med 
utredningsområdet (markerat i rött) övre gräns. Utredningsområde för GC-väg mellan Vinninga och Filsbäck markerat med blått. 

 

7.1.1 Samråd 

Tidigt samråd hölls med Lidköpings och Götene kommuner (16/3 2011). Vid mötet diskuterades inga 

konkreta sträckningsförslag. Vid möte med länsstyrelsen (11/4) framkom synpunkter rörande bl.a. 

strandskydd, markavvattningsföretag, biotopskydd, landskapets struktur, indirekt påverkan på natur- 

och kulturvärden som kan uppstå till följd av markägobyten och förändrade ägogränser. Information 

gavs vid Filsbäcks intresseförenings årsmöte (7/4) bl.a. kring förstudiens syfte och avgränsning jämfört 

med föregående planeringsprocesser. Vid samrådsmöte (9/6) efterlyste flera deltagare en bättre 

återkoppling till äldre utredningar, bl.a. rörande förbifartens vidare sträckning västerut. Diskussioner 

rörde också nysträckningens lokalisering, där bl.a. flera boende på landsbygden förespråkade en 

tidigare diskuterad sträckning nära söder om Filsbäck. En cykelförbindelse mellan Vinninga och 

Filsbäck lyftes som viktig. En mer övergripande helhetssyn efterlystes i relation till andra vägåtgärder i 

regionen.  

 

Länsstyrelsen betonade vikten av möjlighet till fortsatt utbyggnad av förbifarten västerut liksom 

möjlighet till framtida utveckling av samhällena Filsbäck och Källby och kollektivtrafiken. MKB:n bör 

särskilt uppmärksamma naturvärden i ravinerna kring vattendragen Öredalsån och Filsbäcken, 

påverkan på dikningsföretag, skydd mot olyckor med farligt gods, kulturvärden, möjligheter att bedriva 

ett rationellt jordbruk, barriäreffekter för vilt, strandskydd, biotopskydd, vattenverksamhet och andra 

åtgärder som kan kräva tillstånd och dispenser.  

 

Götene kommun uttryckte sig positiv till förstudiens inriktning då den frigör områden kring befintlig 

sträckning för bebyggelseutveckling. Trafikfarliga anslutningar i närheten av Källby cirkulationsplats 

bör stängas.  

 

Lidköping framhöll att korsningen mellan väg 184 och nysträckningen blir en viktig entrépunkt för 

kommunen och därför viktig i projektet. Nysträckningen bör förläggas så att Lidköpings golfbana kan 

utvidgas åt söder, samt möjliggöra en fortsättning av förbifarten västerut. 
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LRF betonade vikten av jordbrukets transportmöjligheter samt att berörda markägare ges delaktighet i 

planeringen. Jordbruksmarken måste också fortsatt kunna brukas rationellt. De trafikfarliga 

anslutningarna nära Källbycirkulationen bör anslutas till cirkulationen.  

 

Naturskyddsföreningen i Lidköping framförde att stor hänsyn måste tas till vattendragens dalgångar, 

landskapets värden och barriärverkan för djur. Västergötlands museum förespråkade utarbetande av en 

kulturhistorisk utredning. 

 

Västtrafik uttryckte vikten av att tillgodose kollektivtrafikens behov, särskilt då sträckan ingår i 

regionalt utpekade stråk. Då busstrafiken troligen även fortsatt kommer att trafikera befintlig väg krävs 

bra anslutningar till nysträckningen. Pendlarparkeringar samt ett väl utbyggt GC-nät och planskilda 

passager vid hållplatser på föreslagen väg lyftes också fram.  

7.1.2 Ställningstagande 

I ställningstagandet (12/1 2012) inför fortsatt projektering uttrycktes att vägutredning inte behöver 

genomföras och att arbetet ska bedrivas vidare i arbetsplan med följande åtgärder: 

 

1. Ombyggnad av nuvarande väg 184 till mötesfri landsväg, eventuellt med fyra körfält, från 

Skararondellen söderut cirka 2 km 

2. Nybyggnad av mötesfri landsväg från nuvarande väg 184 österut i södra delen av förstudiens 

utredningsområde. Aktuell vägkorridor är mellan 0,5 och 1,0 kilometer bred. Sträckan ansluter 

till nuvarande väg 44 cirka 1,3 km söder om cirkulationsplatsen vid Källby södra infart. 

3. Ombyggnad av nuvarande väg 44 till mötesfri landsväg på återstående sträcka fram till 

cirkulationsplatsen vid Källby, cirka 1 km. 

 

Vidare skulle separat åtgärdsprogram tas fram för befintlig väg 44 genom Filsbäck.  

Väg 44 byggs om till mötesfri landsväg med mitträcke. Anslutningen med väg 184 ska utformas som 

cirkulationsplats. En busshållplats föreslås i höjd med den lokala väg 2611. Befintlig väg 44 bör 

förändras och ges karaktär av lokalväg med utformning som gynnar oskyddade trafikanter. I förstudien 

studerad GC-väg mellan Filsbäck och bebyggelse i Vinninga söder därom utgår ur projektet. 

Arbetsplanen ska inledas med en skissfas för att fastslå vägdragning inom utredningsområdet, dess 

principiella utformning och behov av lokala vägar för gående, cyklister och lantbrukstransporter. 

Vägens lokalisering ska ta hänsyn till landskapsstruktur och undvika eller minimera intrång i värdefulla 

miljöer samt anpassas till jordbruksnäringen. Samråd bör därför inledas tidigt. 

 

Vidare fördes i ställningstagandet ett resonemang om vikten av att så många trafikanter som möjligt 

väljer den nya vägsträckningen för att uppnå projektmål och samhällsnytta. 

 

Ställningstagandet hänvisade till avtal med Lidköpings kommun om att framtida väghållaransvar för 

befintlig väg 44 ska utredas och beslutas innan fastställelse av arbetsplan, samt att kompletterande avtal 

om utformning och anpassning av befintlig väg 44 ska tecknas innan arbetsplan påbörjas. Vidare 

hänvisades till medfinansieringsavtal med Lidköpings kommun. Objektet fanns upptaget i regional 

plan 2010-2021 och ingår i av Västra Götalandsregionen utpekade regionala stråk för arbets- och 

studiependling. 

 

7.2 Vägplan 

I februari 2012 inleddes arbete med upphandling av arbetsplan med motivbilaga, vilka undertecknades 

den 2/3. Projektet avgränsades till framtagande av arbetsplan med MKB, inledande skissfas för 

nysträckningen, avtal med Lidköpings kommun rörande befintlig väg 44:s nya funktion, avtal gällande 

väghållaransvar samt överenskommen medfinansiering av Lidköpings kommun. Återställande av 

befintlig väg 44 samt GC-vägar parallellt med väg 44 mellan Vinninga och Filsbäck uteslöts ur arbetet. 

Det uttrycktes dock att projektet knyter an till framtida projekt kring GC-väg mellan Vinninga och 

Filsbäck, som saknar finansiering. 
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Vid tidpunkten beräknades avtal med konsult till juni 2012, utställning av arbetsplan i december 

samma år, begäran om fastställelseprövning juni 2013 och överlämning av slutprodukt i september 

2013. Projekteringsbudget angavs till 11,8 Mkr i 2009 års prisnivå varav förstudie 1,8 Mkr och 

arbetsplan 10 Mkr. 

 

Totaltentreprenad, fast pris med utökad samverkan enligt FIA nivå 1, bedömdes som mest fördelaktigt. 

Det uttrycktes att projektet inte har några stora riskposter vad gäller kostnader samt att byggnationen 

över jordbrukslandskapet har bra förutsättningar att drivas som totalentreprenad med möjligheter till 

kompetensutveckling för inblandade aktörer. 

 

Framtida väghållaransvar diskuterades med kommunen (7/3 2012) utan att parterna kunde nå en 

överenskommelse. Kommunen avfärdade Trafikverkets syn på att befintliga statliga vägar norr om väg 

44:s nya sträckning bör övertas av kommunen. Vidare möten ställdes tills vidare in då samsyn 

saknades. 

 

Under våren försköts tidplanen framåt två månader. Undertecknande av TG2, beslut om upphandling 

och preliminär budget gjordes i juni 2012. Upphandling annonserades med sista anbudsdag 27/8.  

 

Startmöte med konsult hölls den 4/10 2012 och samma månad hölls informationsmöte med 

allmänheten samt fältvandring. Parallellt med skissfasen genomfördes kulturhistorisk utredning och 

arkeologisk steg 1-utredning omfattande en 200-300 meter bred korridor, som avrapporterades i 

november. Utredningen kompletterades senare för att omfatta en något bredare sträckning under 

sommaren 2013. 

 

Det konstaterades tidigt att körfältsindelning tidigare fastlagts i avtal med Lidköpings kommun. En 

diskussion fördes om förutsättningarna för skissfasen samt vad som ska ingå i PM om åtgärder på 

befintlig väg 44. Rörande skissfasen angavs att det ska redovisas från vilken punkt en fortsättning söder 

eller norr om flygplatsen västerut kan anslutas. Den nya vägsträckningen bör göras så kort som möjligt 

för att uppnå effektivitet och överflyttning av trafik. Det ska dock sättas i relation till andra faktorer 

som styr placeringen. Också utformningen av anslutning mellan ny och gammal sträckning kommer att 

ha betydelse för nyttjandegraden, liksom åtgärder på befintlig väg. 

 

En samverkansgrupp hade bildats på informationsmötet med allmänheten på några deltagares initiativ. 

Ett möte, med två deltagare, hölls, men då uppslutningen var låg genomfördes inga ytterligare möten i 

gruppen. 

 

Tidplanen försköts framåt under hösten p.g.a. att upphandlingen dragit ut på tiden samt revidering av 

konsultens ursprungliga tidplan. Budgetmedel fördes över till 2013. Öppning för trafik den 1/1 2017 

påverkades inte. Successiv kalkyl under förstudien hade ökat beräknad totalkostnad från 270 Mkr till 

302 Mkr. Under rubriken risk angavs att arbetet kan resultera i ett annat alternativ än vad som avtalats 

med Lidköpings kommun, vilket kan medföra att kommunen inte är villig att medfinansiera projektet.  

 

7.2.1 Samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ  

Under skissfasen diskuterades antalet och vilka sträckningsalternativ som skulle behandlas i Skiss-PM, 

bl.a. med grund i diskussion som uppkommit vid arbetsmöte om markinlösensfrågor. Alternativa 

utformningslösningar för anslutning av befintlig väg 44 i östra utredningsområdet avfärdades, så att 

endast anslutning till cirkulationsplatsen i Källby kvarstod i skisshandlingen. Utredning kring 

åtgärdsförslag för befintlig väg genom Filsbäck redovisades. Förslagen innefattade sänkt hastighet, 

genomfartsförbud för tung trafik, ombyggnad av busshållplatser samt farthinder. Skisshandlingen 

levererades till Trafikverket den 15/3. Inriktningen var att utifrån Skiss-PM fatta beslut om lämpligaste 

sträckning. 

 

Budgeten för vägplanen höjdes också från 10 Mkr till 18,5 Mkr i början av 2013, och tidplanen 

justerades framåt med inlämning till fastställelseprövning 20/12 2013 och öppning för trafik i 

december 2017. Uppjusteringen innebar att projekteringens andel av den totala projektkostnaden ökade 
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från 4 % till 8,4 %. Samtidigt byttes ersättning från fast till rörlig kostnad. Projekteringens andel av 

kostnaderna ansågs överensstämma med erfarenheter från andra projekt. 

 

I förstudien hade konstaterats att överflyttningen till den nya vägsträckningen förväntades bli låg om 

inte kompletterande åtgärder vidtogs. I en uppdaterad trafikanalys över restider och reskostnad längs 

befintlig och ny vägsträckning (15/3 2013) utreddes hur trafiken skulle fördela sig samt risken för 

köbildning och fördröjning i cirkulationsplatserna. Jämfört med förstudien hade modellen justerats bl.a. 

rörande anslutningen från Källbycirkulationen in mot Filsbäck. Modellen justerades också rörande 

förhållandet mellan trafikvolym och hastighet samt trafikanternas värdering av restid i förhållande till 

avstånd. Resultaten visade på en betydligt större överflyttning jämfört med tidigare analyser även utan 

kompletterande åtgärder.   

 

Utifrån den levererade skisshandlingen fördes diskussioner om den fortsatta processen med Samhälle 

och länsstyrelsen. Det konstaterades (20/3) att typfall 3 fortsatt gäller, i och med att ett vägområde 

definierades i förstudien. Konsulten uttryckte vid samma tid att Trafikverket kunde ta ytterligare tid på 

sig rörande val av sträckning för att slippa stressa fram ett beslut. Under den interna granskningen 

beslutade dock Trafikverket (23/4) att byta planläggningstyp till typfall 4 med grund i att förstudiens 

korridor som mest var 900 meter bred och att alteranativen ska redovisas för allmänheten. Beslutet 

medförde att tidplanen försköts framåt, och att skisshandlingen under våren fick omarbetas till 

samrådshandling, val av lokaliseringsalternativ, vilket bl.a. innebar att ett noll-alternativ behövde 

utarbetas, bullerutredningen kompletteras och alternativ, inklusive bortvalda, behövde beskrivas mer 

ingående. Kompletterande arkeologisk steg 1-utredning initierades med färdigställande under 

sensommaren. 

 

Under sommaren 2013 prioriterade Trafikverket i dialog med konsulten ned projektet till förmån för 

andra uppdrag åt Trafikverket som konsulten arbetade med, vilket försköt tidplanen ytterligare fyra 

månader. Datum för inlämning till fastställelseprövning flyttades fram till den 30/6 2014. Konsulten 

bytte också uppdragsledare vid samma tid. Samrådshandlingen bearbetades också enligt TRVÖK-

mallen, som under tidig höst publicerades i remissversion. Kommunen informerades om ytterligare 

tidsförskjutning.  

 

Tidplanen fram till öppning för trafik diskuterades utifrån tidförskjutningen och stämdes av med 

Samhälle. Förfrågningsunderlag för totalentreprenad beräknades till 6 månader, följt av 

upphandlingstid 6 månader, projektering 6 månader och byggtid 24 månader. Fastställelseprövning 

beräknades till 6+9 månader, baserat på medelrisk och medelkonsekvens. Samtidigt uttrycktes att 

risken för överklagande förväntades minska genom det utökade samråd som byte av typfall innebar.  

 

I samrådshandlingen uttrycktes att dagens och framtidens trafikflöden kräver nyinvestering i form av 

nybyggnation av väg 44 och ombyggnad av väg 184. Handlingen avgränsades till förstudiebeslutets 

åtgärdsförslag 2 och 3: nybyggnad av mötesfri landsväg samt ombyggnad av nuvarande väg 44 närmast 

Källby. Ombyggnad av väg 184 liksom utformning av allmänna och enskilda vägar samt 

korsningspunkter utreds inte i handlingen, utan detaljstuderas efter vald lokalisering. Åtgärder som då 

studeras innefattar: ombyggnad av väg 184 till 2+2-väg med mittseparering, ny cirkulationsplats i 

korsningen väg 184 – väg 44, ombyggnad av Skararondellen, samt hantering av det lokala vägnätet,  

möjliggörande av GC-väg längs väg 2611 in till Filsbäck samt utmed väg 2705 fram till 

Källbycirkulationen, busshållplats och pendelparkering i anslutning till passage av väg 2611.  

 

Bland förutsättningar för lokaliseringen nämndes: utformning så att genomfartstrafiken väljer den nya 

sträckningen och inte lockas att fortsätta passera genom Filsbäck, referenshastighet 100 km/h, 

cirkulationsplats vid anslutningen till väg 184, möjliggörande av fortsättning av förbifart Lidköping 

västerut, alla vägkorsningar på väg 44 ska utformas planskilda, framtida GC-väg ska möjliggöras där 

väg 2611 passerar väg 44, stor vikt ska läggas på gestaltning och förankring i landskapet med 

målsättning att minimera påverkan på landskapets karaktär, behov av viltstängsel och faunapassager 

ska utredas. 
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Bland bortvalda alternativ återfanns en trafikplats mellan Dalvik och Tyskgården samt en vägkorsning 

i plan 1 km väster om Källbycirkulationen som båda förkastats då de skulle medföra risk att 

genomfartstrafiken fortsatt skulle välja befintlig väg genom Filsbäck. Inom utvecklingsområdet har 

också områden identifierats som är olämpliga att utreda vägkorridor genom då omfattande större gårdar 

och bebyggelsegrupper, liksom stora kultur- och naturvärden skulle påverkas. 

 

7.2.2 Ställningstagande och beslut om lokaliseringsalternativ 

I Trafikverkets ställningstagande (13/12 2013) redogörs för studerade alternativ med för- och 

nackdelar. B1 innebär störst bullerexponering men minimerar intrång i jordbruksmark. B2 bedöms göra 

mindre intrång i värdefull kulturmiljö än B1, och innebär tillsammans med B2-B4 minst antal 

bullerexponerade bostäder. B3 tar mest högproduktiv jordbruksmark i anspråk och berör i högre grad 

sammanhängande åkrar, men innebär att vattendragen Filsbäcken och Öredalsån kan passeras i avsnitt 

där naturmiljön redan är påverkad och minst intrång i kulturmiljön kring Filsbäcks säteri. Öredalsån 

skulle dock passeras på ställe med kraftig meandring, vilket sannolikt kräver omgrävning av 

vattendraget. B1-B2 är ur kulturmiljösynpunkt bättre än B1, medan B3-B2 är något bättre än B1, B2 

och B1-B2 vid passagen av Filsbäcken men ger större påverkan på kulturmiljön kring Dalvik. B2-B4 är 

bättre än övriga korridorer öster om Öredalsån genom mindre intrång och splittring av 

odlingslandskapet. Alternativet medför dock ökad risk för påverkan på biologisk mångfald jämfört med 

övriga korridorer, bl.a. värdefulla biotoper öster om Öredalsån. Korridoren ligger också inom område 

med särskilda hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalken. B1 ger störst tidsvinst – vilket också 

innebär störst beräknad samhällekonomisk nytta – medan B3 ger sämst utfall.  

 

Sammantaget bedöms en kombination av vägkorridorerna B1/B2 och B2-B4 bäst ta hänsyn till 

projektmålen. Kostnaderna skiljer sig inte nämnvärt mellan korridorerna.  

 

Länsstyrelsen förordar en kombination av vägkorridorerna B1-B2 och den östliga delen av B2-B4. 

Genomförda utredningar kring natur- och kulturvärden liksom beskrivningar av områdets karaktär, 

markanvändning och intressekonflikter ger ett bra underlag för korridorval. En tydligare redovisning av 

påverkan på de stora brukningsenheterna hade dock önskats, och länsstyrelsen menar att det finns fler 

utpekade riksintressen än de som redovisats. Kompensationsåtgärder för påverkan på naturvärden kan 

komma att krävas. MKB behöver särskilt uppmärksamma påverkan på Skebykärret, liksom strand- och 

biotopskydd och påverkan på naturvärden vid passage av Filsbäcken och Öredalsån, där intrånget ska 

minimeras. Fortsatta arkeologiska utredningar ska göras för vald korridor. Personsäkerhet avseende 

farligt gods borde ha beaktats vid korridorjämförelse och bör belysas tillsammans med eventuella 

åtgärder i det fortsatta arbetet. Geotekniska undersökningar bör kompletteras, och hänsyn tas till 

stabilitet och erosion till följd av klimatförändringar. 

 

Lidköpings kommun förespråkar korridor B2. Den ger möjlighet för framtida bostadsbyggande i 

Filsbäck och passar bäst för fortsatt utbyggnad av förbifarten. Kommunen uttrycker dock att B3 är bäst 

ur naturvårdssynpunkt med avseende på passagerna över Filsbäcken och Öredalsån. Kommunens 

beslut om yttrandet var inte enhälligt. Kommunfullmäktige gick på KS förslag att förorda B2, med 

tillägget att åtgärder för att minska intrång och barriäreffekter vid passage av Filsbäcken och Öredalsån 

bör genomföras, samt att B3 bör övervägas ytterligare i det fortsatta arbetet p.g.a. dess mindre inverkan 

på natur- och kulturvärden samt friluftslivet. Dock får inte en fortsättning av förbifarten västerut 

äventyras.  

 

Götene kommun förordar vägkorridor B2-B4 för att bäst tillvarata fastighetsintressen i kommunen. 

Den kan också kombineras med B1, B2 och den nordvästliga sträckningen av B3 inom Lidköpings 

kommun. Extra hänsyn bör tas till naturvärdena i Skebykärret. Vidare uttrycks att väghållaransvaret för 

befintlig väg inom kommunen bör ligga kvar på Trafikverket tills planerat nytt bostadsområde är 

utbyggt. 

 

Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle förordade korridor B3 då den bedömdes ge minst påverkan 

på natur- och kulturmiljö, landskap och friluftsliv, samt då den passerar Öredalsån i redan påverkat 
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läge. Föreningen såg positivt på åtgärdsanalys och ambitionen att öka cykelresor och samåkning, och 

underströk vikten av åtgärder för oskyddade trafikanter särskilt i Vinninga. Vidare uppskattades att 

miljömål formuleras redan i tidigt skede. 

 

LRF förespråkade det alternativ som förstör minst åkermark och uttryckte synpunkter kring ersättning.  

 

Också allmänheten och berörda fastighetsägare förespråkade skilda alternativ. Två yttranden får 

exemplifiera. Boende på Backgårdarna, Tyskagården och Skeby Stommen i utredningsområdets östra 

del förespråkade vägkorridor B2-B4 öster om Öredalsån, och att projektet bör ses uppdelat väster 

respektive öster om ån samt undersöka kombinationsalternativ av utarbetade korridorer. De boende 

menade att konsekvenser för gårdarna inte framkommer i genomförd analys. Om en kurvrätning 

behövs för att möjliggöra korridor B2-B4 accepterar de boende att korridoren flyttas något närmare 

gårdarna då alternativet i fråga uppfattas vara avsevärt mycket bättre än de övriga. Stuteriet i Alebäck i 

utredningsområdets västra del förordade korridor B1 då B2 och B3 påverkar verksamheten. Ytterligare 

synpunkter med sträckningsönskemål framfördes från såväl boende som innehavare av 

jordbruksfastigheter.  

 

Trafikverkets beslut blev att gå vidare med utarbetande av samrådshandling utifrån en uppdelad 

kombination av utredningsalternativen enligt följande: B1 / B1-B2 / B2 / B2-B4 / B1. 
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Figur 19 Sträckningsalternativ med brukningsenheter, gårdar och vattendrag utmärkta i Samrådshandling, val av 
lokaliseringsalternativ, samt beslutad kombination av alternativ. 

 

I intervju uttrycks, rörande faktorer som påverkat lokaliseringen, att länsstyrelsen satte stor vikt vid att 

anslutningspunkten vid väg 184 i väster inte skulle låsa en framtida fortsättning västerut. Vidare 
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åstadkoms minst inverkan på Öredalsån genom passage i 90-graders vinkel vilket minskar behovet av 

stödvallar och innebar två passagealternativ. Kulturmiljö med landskapsanpassning, arkeologi 

gårdsmiljöerna och jordbrukets funktion liksom möjligheten att expandera tätorten Filsbäck söderut 

mot slätten utgjorde andra faktorer i avgränsningen.  

 

7.2.3 Planbeskrivning 

Efter samråd av lokaliseringsalternativ, under senhösten 2014, försköts inlämning till planprövning till 

oktober 2014, bl.a. som följd av att ett kommunfullmäktige i Lidköping ställts in p.g.a. storm under 

samrådstiden. Vid denna tid togs också en första diskussion om teknikområden som bör synkas i tid 

inför totalentreprenaden.  

 

Efter val av lokalisering (13/12 2013) utarbetades under vintern och våren 2014 samrådshandlingen 

med tekniska underlag och MKB. Samrådsmöte hölls den 28/4. Inlämning till fastställelseprövning 

försköts under våren ytterligare, till december 2015. Ändrings- och tilläggsarbeten rörde bl.a. miljö och 

Natura 2000-område, geotekniska undersökningar och korsningsutformning. 

 

Utökat samråd genomfördes under sommaren 2014. Ätor omfattade bl.a. omarbetning av det enskilda 

vägnätet med passager samt utformning av bro med god landskapsanpassning över Öredalsån. 

Arkeologi steg två samt MKB färdigställdes i september, efter underhandsdialog med länsstyrelsen. 

Successiv kalkyl visade på en investeringskostnad på 310 Mkr. I regional plan låg 240 Mkr, jämfört 

med 270 Mkr i 2010 års plan. Under hösten började Samhälle förbereda beställning på produktion. 

Efter att planen ställts ut för granskning i november fick vägplanen tillstyrkan från länsstyrelsen i 

januari 2015. Planering för fortsatta arkeologiska undersökningar gjordes. Parallellt initierades i 

december 2014 projektspecifikation för bygghandling och produktion. 

 

Projektets bakgrund, förutsättningar, ändamål och projektmål 

Fem övergripande projektmål formulerades i förstudien, här förenklat redovisade:  

 

 En trafiksäker vägsträcka 

 God tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter 

 GC-trafik och kollektivtrafikresande främjas 

 Miljöpåverkan minskar och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar i Filsbäck 

 Förutsättningarna att nå de nationella miljömålen och åstadkomma stärkt hälsa förbättras 

 

För miljöarbetet formulerades följande mål, här också förenklade: 

 Naturvärdet hos vattendragen Filsbäcken och Öredalsån och deras omgivande lövskogsridåer 

ska inte försämras 

 Förutsättningarna att bruka det omgivande odlingslandskapet ska inte försämras 

 Förutsättningarna att erbjuda människor en god och hälsosam levnadsmiljö ska förbättras 

 

I vägplaneskedet har projektmålen vidareutvecklats med stöd i bl.a. Trafikverkets inriktningsmål, vilket 

resulterat i 25 projektmål under rubrikerna landskap, trafikantupplevelse och förutsättningar för att 

förstå landskapet, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och boendemiljö.  

 

Planen berör riksintresset för kulturmiljövård genom att tangera Kinnekulleområdets södra gräns vid 

korsningen med väg 2704. Vänern är av riksintresse för yrkesfisket. Vägen bedöms inte förändra 

vattenförhållandena i Vänern. Väg 44 utgör kommunikationsled av riksintresse. Även Lidköpings 

hamn och Kinnekullebanan är utpekade riksintressen. Vänerstranden omfattas av särskilda 

hushållningsbestämmelser genom sina natur- och kulturvärden och betydelse för turism och det rörliga 

friluftslivet. Skebykärret nordost om befintlig väg 44, ett artrikt kärr med de rödlistade arterna 

kalkkärrgrynsnäcka och otandad grynsnäcka, är ett Natura 2000-område och riksintresse. 

 

Vägutbyggnaden ligger som närmast 800 meter från Vänern, som omfattas av miljökvalitetsnormer för 

vatten och Naturverkets förteckning över fiskevatten som ska skyddas enligt förordningen om 
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miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. Åtgärder kommer vidtas för dagvattenhantering samt 

under byggtiden. En mer trafiksäker väg minskar risken för påverkan i samband med en farligt gods-

olycka. Skyddsåtgärder för att t.ex. minska grumling, sedimenttransport och föroreningar bidrar till att 

status inte försämras. Också Öredalsån omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. Vattenförekomsten 

omfattas av ett generellt undantag i form av en tidsfrist till år 2021 från målet om god status. En 

bropassage i tre spann över Öredalsån föreslås i projektet i syfte att mildra vägens barriäreffekt. Med 

föreslagna skyddsåtgärder bedöms projektet inte motverka uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna. 

Vägutbyggnaden bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids.  

 

Nettonuvärdeskvoten har beräknats till 2,6, där restidseffekten utgör den helt dominerande faktorn. 

Ingen hänsyn har då tagits till framtida fortsättning på förbifart väg 44 förbi Lidköping.  

 

Den planerade vägens lokalisering och utformning med motiv 

Tänkbara åtgärder enligt fyrstegsprincipen, utifrån förstudien, redovisas och problematiseras. 

Förbättrad kollektivtrafik kräver god tillgänglighet oh säkerhet, och således finns ett samband mellan 

önskad påverkan på transportsystemet (steg 1) och fysiska förbättringar (steg 3-4). Förstärkta effekter 

av fysiska förbättringar kan åstadkommas genom påverkansåtgärder. En förbättrad situation för 

kollektivtrafiken kan åstadkommas med en genomgång av hållplatsstandard (steg 3). Problemanalysen 

har identifierat tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter till och från Vinninga som en brist. 

Även på andra platser, t.ex. vid lokala målpunkter och busshållplatser eller inne i Filsbäck kan åtgärder 

för förbättrad tillgänglighet och osäkerhet för oskyddade trafikanter vara lämpliga. På sikt kan det leda 

till minskad lokal biltrafik.  

 

Som steg 4-åtgärd diskuteras väg i ny sträckning, ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke med 

dimensionerings- och utformningskrav enligt VGU. Det uttrycks, liksom i förstudien, att åtgärder 

enligt steg 1-3 inte är tillräckliga för att nå projektmålen, men bör ingå som komplement.  

 

I lokaliseringsstudien utreddes sträckningsalternativ enligt inriktning med hänsyn till bl.a. 

naturresursvärden i form av högproduktiv jordbruksmark, kulturmiljö och landskapsstrukturer, 

boendemiljö och buller samt restid. Också utformningslösningar för kopplingen till befintlig väg 44 

mot Filsbäck studerades och valdes bort, då de riskerade att medföra att genomfartstrafik även 

fortsättningsvis skulle välja befintlig väg.  

 

Under den fortsatta vägplaneringen inom vald korridor studerades särskilt: 

 cirkulationsplatsen Skararondellen (utöver projektets extra körfält utreddes behov av 

totalombyggnad, vilket inte ansågs föreligga), 

 alternativ lokalisering av trafikplats Ängen där väg 184 möter väg 44:s nysträckning (vald 

lösning ger bättre nyttjande av befintliga vägar och mindre markintrång i skogsområdet),  

 läge för viltpassage vid Alebäck (dragning av enskilda vägar har prövats i olika sträckningar),  

 höjdläge för passage förbi Filsbäcken (ett högt läge valdes bort då en låg profil över den öppna 

slätten ska eftersträvas) respektive Öredalsån (ett lågt läge valdes bort då det skulle innebära 

större intrång i omgivningarna och försämra funktion som passage för djur- och friluftsliv),  

 den mindre väg 2702:s utformning vid allé Dalvik (bl.a. valdes bro-alternativ bort och hänsyn 

till allén togs, vilket också relaterade till passagen av Öredalsån),  

 läge för ny lokalväg till Filsbäck (broalternativ över väg 44 valdes bort p.g.a. barriärer i 

landskapet och närhet till Natura 2000-område),  

 läge och utformning av korsning med lokalväg till Filsbäck/väg 2705 (flera alternativa 

sträckningar studerades för att minska påverkan på odlingsmark),  

 dragning av enskilda vägar bl.a. vid Filsbäck-Helde (med hänsyn till landskapsbilden och 

synpunkter på vägdragningar), samt  

 anpassningar av områden för tillfällig nyttjanderätt (med hänsyn till bl.a. fornlämningar, 

naturmiljöer och tomtmark).  

 

Vald utformning innebär att högersväng från väg 44 västerifrån och söderut mot väg 184 underlättas i 

Skararondellen. Väg 184 breddas från 13 meter till 16,3 meter mötesfri fyrfältsväg, 100 km/h, på den 
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sydvästra sidan av vägen mellan Skararondellen och ny cirkulationsplats vid Ängen. Slänträcke sätts på 

östra sidans slänt, enskilda väganslutningar stängs. Cirkulationen och anslutande ben får två körfält. 

Två vägar flyttas vid cirkulationen för ny anslutning mot väg 184, sydväst och nordost om 

cirkulationsplatsen. 

 

Väg 44 byggs i ny sträckning ca 6,5 km och breddas på en 500 meter lång sträcka till den befintliga 

cirkulationsplatsen i Källby. Vägen byggs för 40 % omkörningsbar längd med tre olika mötesfria 

typsektioner: 1+1 (11,7 m), 1+2 (14 m) och 2+2 (16,3 m). Passager under vägen anläggs för enskild 

väg, människor och djur. En pendelparkering samt två busshållplatser planeras. Enskilda 

väganslutningar stängs och löper istället bitvis parallellt med väg 44 till anslutningspunkter. Väg 2611 

och 2702 byggs om på kortare sträckor för att anpassas till ny väg 44 och för att kunna korsa vägen 

planskilt. Väg 44 löper under respektive över dessa vägar i nya planskildheter, varav den ena (2611:s 

bro)  utformas för att möjliggöra framtida GC-bana. I projektet ingår 9 brokonstruktioner med total 

brolängsvariation från 3,7 meter till 72 meter.  

 

Ett gestaltningsprogram har utarbetats. För att anpassa vägen till omgivningen har vägprofilen hållits så 

låg som möjligt eller lagts i skärning, vilket minskar upplevelsen av vägen som en visuell barriär. Tre 

huvudsakliga landskapskaraktärer har identifierats: skog på grusig eller sandig mark i väster, öppet 

jordbrukslandskap med stora gårdar som enskilda bosättningar i landskapet sedan enskiftet och ett par 

alléer, samt ett öppet till halvöppet böljande jordbrukslandskap med mindre skala och fält avskärmade 

av skogspartier i öster. Utifrån analysen har gestaltningsmål, riktlinjer och gestaltningsprinciper 

utarbetats.  

 

Konsekvenser 

Den nya vägutformningen beräknas ge tre minuter kortare restid mellan Skararondellen och 

Källbycirkulationen. Befintlig väg 44 får ny funktion som sammanbindande allmän väg med låga 

trafiktal och sänkt hastighet, vilket ger högre tillgänglighet och trafiksäkerhet och möjlighet att utforma 

busshållplatser och korsningspunkter på ett trafiksäkert sätt. Busstrafikens restid påverkas positivt då 

trafiken minskar på befintlig väg 44 samt anläggande av busshållplatser på ny väg 44 medger stopp för 

regionala bussar. All trafik får bättre framkomlighet. För oskyddade trafikanter ökar framkomligheten 

främst i Filsbäck, och genom möjligheten att bygga GC-väg mellan Vinninga och Filsbäck på bron för 

väg 2611. Kollektivtrafikens tillgänglighet ökar genom pendelparkering utmed väg 2611 vid de nya 

busshållplatserna.  

 

Konsekvenser för landskapet har bedömts enligt kriterierna synbarhet, skala och funktion. En 

landskapsanalys utfördes under vägplanens inledande skissfas i syfte att identifiera landskapskaraktärer 

och karaktärselement.  

 

Miljökonsekvenser, beskrivna i MKB:n, innefattar positiva konsekvenser för boendemiljön kring 

nuvarande väg 44 jämfört med nollalternativet. Längs den nya sträckningen blir 14 bostadshus 

exponerade för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Konsekvenserna bedöms som godtagbara förutsatt 

att bullerdämpande åtgärder säkerställer att riktvärden inte överskrids. För en fastighet föreslås inlösen. 

Vägen medför framförallt negativa konsekvenser för natur- och kulturlandskapet, då den går tvärs över 

befintliga strukturer såsom jordbruksmark, vattendrag med omgivande vegetation och äldre 

vägsträckningar. Planens inarbetade miljöåtgärder innebär främst att skada undviks på naturmiljöer 

med stort värde. Högproduktiv jordbruksmark tas i anspråk, och svårbrukade restytor uppstår. Vägen 

blir en barriär i landskapet, vilket till del motverkas med faunapassage vid Alebäck och passager för att 

underlätta jordbruksdriften. En hög bro över Öredalsån underlättar för friluftsliv och vilt. Flera 

trummor under vägen kan användas av småvilt. Den höga trafiksäkerhetsstandarden innebär att 

sannolikheten för en olycka med farligt gods bedöms som lägre än i nollalternativet trots höjd 

hastighet. Inarbetade miljöåtgärder minskar också risken för allvarliga konsekvenser. Vägdagvatten 

fördröjs och renas i fördröjningsdiken och bedöms inte medföra någon total ökad belastning av flöden 

och föroreningar till recipienter. Vid några brolägen uppstår grundvattensänkningar, där 

konsekvenserna bedöms som små. Inverkan på Natura 2000-området Skebykärret bedöms inte påverka 

våtmarken på ett betydande sätt. Inga riksintressen påverkas i övrigt. Några miljökvalitetsnormer 

bedöms inte överskridas. Den fortsatta processen kräver tillstånd och dispenser för vattenverksamhet 
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och enligt kulturmiljölagen. Dispens från strandskydd och generellt biotopskydd i jordbruksmark krävs 

inte vid fastställd vägplan, syftet med områdesskydden har beaktats i planeringen.  

 

Skyddsåtgärder innefattar bullerskydd (fasadåtgärder, bullerskärm, bullervall, komplettering av 

befintligt bullerskydd), åtgärder för skydd mot olycka med farligt gods (avåknings- och eller 

strålningsskydd), faunaport med omgivande terränganpassning, erosionsskydd och lekbottnar 

(Öredalsån), fördröjningsdike för dagvatten, avlastningsschakt (med hänsyn till geoteknik), åtgärder för 

skydd av allé (bl.a. brant slänt med gabionmur utmed ena sidan av väg 2702), småviltpassage 

(Filsbäcken, Alebäcken m.m.) samt åtgärd för skydd av grundvatten (låg genomsläpplighet i vägdike). 

Ytterligare åtgärder har beskrivits i MKB:n, men bedöms inte kunna fastställas i vägplanen. Åtgärderna 

tas med i det fortsatta arbetet, bl.a. rörande vägslänter i befintliga grusmarker i syfte att gynna 

artrikedom, flytt av en milsten, planering av utläggning av överskottsmassor i samverkan med 

fastighetsägare och med hänsyn till utblickar över landskapet, kompensationsdiken i jordbruksmark, 

återanvändning av stenmur, finansiering av utredning av befintliga och möjliga häckningslokaler för 

kungsfiskare och finansiering av fågelholkar i samverkan med Lidköpings fågelklubb.  

 

Planen innebär tillkommande vägområde på 36 hektar, varav 34 hektar med vägrätt och 2 hektar med 

inskränkt vägrätt. Tillfällig nyttjanderätt omfattar 14 hektar. Omkring 22 hektar till stor del 

högproduktiv jordbruksmark och 10 hektar skogsmark tas i anspråk. Vägen utgör också en barriär för 

jord- och skogsbruket, vilket kan försvåra rationellt jordbruk. Placering av nya enskilda vägar och 

brukningsvägar har samråtts med markägare. Samråd om eventuella markbyten har initierats.  

 

Vägförslaget strider inte mot gällande detaljplaner (allmän plats i berörda planer). Kommunerna har 

tillsammans diskuterat kompletteringsbebyggelse i och omkring Filsbäck. Utredningar pågår också 

kring nytt verksamhetsområde sydväst om Skararondellen.  

 

Rörande utbyggnad anges att byggnadsverken kommer vara dimensionerande för byggtiden, och att 

hänsyn ska tas till nödvändiga tillstånd för att påbörja byggnation, främst kring Öredalsån. 

Entreprenören kan optimera geotekniska förstärkningsåtgärder genom att vid bankar arbeta med tidig 

utläggning av bankmassor för att få ut sättningar. För att undvika att byggverksamheten i sig orsakar 

onödiga störningar eller skador avser Trafikverket ställa krav i entreprenaden bl.a. kring information 

och försiktighetsmått.  

 

Objektet är upptaget i regionala planen Västra Götaland 2010-2021 finansierat med 310 Mkr (2014 års 

penningsvärde) för genomförande 2014-2017. Lidköpings kommun medfinansierar utbyggnaden.  

 

7.2.4 Samråd 

Dialogen med länsstyrelsen under utarbetandet av vägplanen kretsade kring faunapassager, 

trafiklösningar, dagvattenhantering, avrinningsområden, passagen av Öredalsån, riskbedömning 

rörande farligt gods och arkeologiska utredningar. Fortlöpande kontakter togs under utarbetandet av 

MKB:n.  

 

LRF uttryckte vikten av att i varje enskilt fall bedöma om markintrång är nödvändigt, att skälig 

ersättning ges samt att framkomlighet för jordbruksfordon säkerställs. 

 

Fältmöte hölls med en fågelklubb och Naturskyddsföreningen samt Götene Sportfiskeklubb kring 

passagen av Öredalsån, utformning av vägen i anslutning till en allé samt kompensationsåtgärder. 

 

Vid samråd med särskilt berörda enskilda framfördes synpunkter rörande på- och avfarter, GC-väg, 

karaktär och hastighet på anslutningsväg till Filsbäck, tidplan och byggnation samt åtgärder för att 

minska inverkan på Öredalsån och Filsbäcken.  
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7.3 Avtal om medfinansiering och väghållningsansvar 

En avsiktsförklaring om medfinansiering hade tecknats mellan Trafikverket, Västra Götalandsregionen 

och Lidköpings kommun i juni 2009. Kommunens accepterade medfinansiering på 64 Mkr (2009 års 

prisnivå) motiverat med nyttor relaterade till alternativ markanvändning. En beräkning redovisades där 

totalkostnaden angavs till 270 Mkr, varav 195 Mkr avsåg delsträckningen inom kommunen. Avtalet 

förutsatte att projektet ingår i plan 2010-2021 med byggstart senast i perioden 2016-2018. Avtalet 

specificerade projektets omfattning och utformning, bl.a. rörande körfältsindelning och 

hastighetsbegränsning på delsträckor.  

 

Avtalet följdes upp av ett genomförande- och finansieringsavtal (27 oktober 2009) där byggstart 

specificerades till perioden 2013-2017. Vidare angavs att Vägverket ska samråda med kommunen om 

ändringar eller tillägg i projektet. I det fall det visar sig att projektbudgeten inte är tillräcklig ska 

förhandlingar om kostnadsansvar genomföras utifrån principen att initiativtagande part ska bära 

merkostnaderna. 

 

Vidare angavs att väghållaransvar för befintlig väg 44 ska utredas och beslutas i samband med 

vägplanens fastställelse. Oavsett väghållaransvar utför och bekostar kommunen eventuell anpassning 

av den befintliga vägen till dess nya lokala funktion. 

 

Överenskommelse om väghållaransvar slöts den 24/11 2014. Lidköpings kommun övertar ansvaret från 

kommungränsen mot Götene till den nya anslutningen vid väg 184. Vid övertagandet ska 

väganläggningen inte kräva några omedelbara investeringar eller upprustningar, vilket specificeras i tre 

bilagor kring beläggning, broar och belysningspunkter.  
 

7.4 Fastställelseprövning och överklagande 

Planen lämnades in till fastställelseprövning den 27/1 2015. Planprövning fastställde, efter 

kompletteringar i februari respektive maj, planen drygt fem månader senare, den 11/6. 

 

Under kommuniceringen inkom tre yttranden varav ett – rörande fastighetsnära bullerskärm på tre 

sidor runt en fastighet vars ägare önskade ändring till vägnära bullerskydd – hanterades under 

fastställelseprövningen. Yttrandet föranledde, efter omfattande dialog mellan planprövning och 

projektet om hur vald åtgärd motiverats, ett förtydligande av vägplanen där ett angränsande skydd mot 

farligt gods-olycka separerades från den fastighetsnära bullerskärmen och markerades som 

väganläggning. Bullerskyddets utformning hänsköts till fortsatt dialog med fastighetsägaren. Också 

andra plankartor uppdaterades för att tydliggöra skyddsåtgärder med avseende på farligt gods. Berörda 

informerades om ändringen men föranledde inga ytterligare synpunkter. Därutöver hölls 

kompletterande samråd med tre dikningsföretag. Plankartorna kompletterades också med viltstängsel 

och handlingarna förtydligades avseende förändrat väghållaransvar. Ändringarna var av redaktionell 

karaktär och krävde ingen förnyad kommunicering. 

 

Under planprövningen lyftes också frågor om fördelning av väghållaransvar, då Lidköping men inte 

Götene övertar ansvaret för befintlig väg. Projektet uttryckte att överenskommelse med Götene ej 

kunnat nås, bl.a. med hänsyn till att vägen i fråga ligger vid kommungränsen 15 km från centralorten. 

 

Fastställelsen gällde plankartor samt placering av mitträcke enligt illustrationsritning. Trafikverket 

beslutade också att utöka det kommunala väghållningsområdet för Lidköpings kommun till att omfatta 

nuvarande väg 44 från cirkulationsplats Skararondellen till när nya väg 44 öppnas för trafik. Beslutet 

innefattade också indragning från allmänt underhåll av vägsträckor som ej sammanfaller med det nya 

vägsystemet. Del av vägrätten inskränktes för att stärka fastighetsägarens användning av marken, 

förutsatt att vägområdets funktion inte äventyras. 

 

Fyra fastighetsägare överklagade fastställelsebeslutet. En av de överklagande avfärdade placering av 

skyddsåtgärd och önskade en placering nära vägen. Tre fastighetsägare, genom ombudet LRF konsult, 
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avfärdade valt sträckningsalternativ med hänsyn till inverkan på brukningsbar mark. I andra hand 

önskades en återremittering till Trafikverket för kompletterande utredning.   

 

I sin inlaga (13/8 2015) uttryckte Trafikverket att alternativ vägnära skyddsåtgärd inte bedöms vara 

ekonomiskt rimlig, men att fortsatt diskussion kring val av åtgärd erbjuds. Rörande 

sträckningsalternativ hänvisade Trafikverket till den helhetsbedömning som fastställelsebeslutet 

innebär, där jordbruket getts stor betydelse vid val av sträckning men måste avvägas mot andra 

intressen.  

 

Regeringen avslog överklagandet den 28 januari 2016. 
 

Då upphandlingen innefattande utarbetande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad har arbetet 

med färdigställande av handlingar kunnat fortgå under planprövningen och överklagandeprocessen. 

Handlingarna färdigställdes under senhösten. 
 

7.5 Tidsanvändning 

Förstudien genomfördes på knappt ett år från startmöte med konsult till ställningstagande. Omedelbart 

därpå initierades förberedelserna för upphandling av arbetsplan. Upphandlingen annonserades efter 

omkring 4 månader och startmöte med konsult hölls ytterligare 4 månader senare. Skiss-PM kring 

lokaliseringsalternativ utarbetades på omkring 5 månader. Byte av typfall försköt dock den fortsatta 

tidplanen betydligt. Skisshandlingen arbetades om till samrådshandling val av lokaliseringsalternativ 

och gick ut på samråd efter ett halvår. Under tiden hade arbetet prioriterats ned till förmån för andra 

projekt, konsulten bytt uppdragsledare och handlingen anpassats till den då lanserade TRVÖK. Efter 

beslut om lokalisering tog arbetet med planläggning av den valda sträckningen drygt 13 månader innan 

handlingen lämnades in till planprövning, som fastställde planen efter 4,5 månaders handläggning. 

Regeringen avslog överklagan 7,5 månader efter planprövnings fastställelsebeslut. 

 

Faktorer av betydelse för tidsanvändningen som framkommit innefattar: 

 Byte av planläggningstyp med bearbetning och komplettering av handlingar samt 

kompletterande samrådsförfarande  

 Nedprioritering av projektet till förmån för andra parallella uppdrag  

 Kompletterande anpassning av utformning av väganläggningen, bl.a. med hänsyn till landskap 

och vattendrag samt lokala vägnätets utformning 

 Kompletteringar och tydliggöranden under planprövning 

 Överklagande 

 

Överklagandet innebar en viss tidsförskjutning av upphandling av totalentreprenad, även om 

förfrågningsunderlaget utarbetades parallellt under hösten 2015.   
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År Datum Väg 44 Lidköping – Källby  

2009 Juni Avsiktsförklaring, medfinansiering 

 27 okt Medfinansieringsavtal, Lidköpings kommun  

2011 28/1 Startmöte förstudie (Norconsult) 

 14 sep – 5 okt Utställning förstudie 

 25, 27 okt PM Riskhantering resp. Kalkyl-PM 

 11 nov Lst-beslut innebär BMP 

2012 12 jan Ställningstagande, förstudie 

 16 feb Uppstart av TG1-arbete 

 2 mar TG1-beslut + motivbilaga, val av affärsform 

 7 mar Möte med Lidköpings kommun om väghållaransvar (ingen ÖK) 

 19 mar Internt startmöte (inför TG2-beslut) 

 29 maj Upphandling annonserad (TRV 2012/15738) 

 27 aug Upphandling sista anbudsdag 

 24 sep Meddelande om tilldelning (webb) 

 4 okt Startmöte med konsult, vägplan 

 11 okt Möte med allmänheten om projektets fortskridande 

2013 15 mar PM Skissfas, PM Trafikanalys 

 23 april Beslut, byte till typfall 4 (val av lokaliseringsalternativ) 

 3-24 okt Samråd, val av lokaliseringsalternativ 

 13 dec Beslut om lokalisering: B1 / B1-B2 / B2 / B2-B4 / B1 

2014 28 apr Samrådsmöte med enskilt berörda 

 17 okt Inlämning av MKB (efter underhandsdialog) 

 6 nov Lst-godkännande MKB 

 24 nov Vägplan, granskningshandling 

 24 nov Överenskommelse Lidköpings kommun, väghållaransvar 

 1 dec Uppstart av projektspecifikation, bygghandling och produktion 

2015 Jan ? Länsstyrelsen tillstyrker planen 

 27 jan Till planprövning 

 20 maj PM Ändring efter granskning, önskan svar från berörda senast 7/6 

 11 jun Fastställelsebeslut, sista besvärsdag 16/7 

 13 aug Skrivelse till departementet, överklagande 

2016 28 jan Regeringen avslår överklagan, laga kraft 

 

7.6 Reflektioner 

7.6.1 Skilda synsätt på process och formellt förfarande 

Övergången till typfall 4, som skedde ett par månader in i den formella planläggningen under 

beredningen av Skiss-PM, tycks spegla skilda synsätt på planläggningens omfattning och förfarande. I 

förstudien uttrycktes explicit att studien gått längre än enligt gällande praxis i syfte att påskynda det 

fortsatta arbetet. Också under beredningen tycks olika åsikter funnits om behovet av samråd kring 

lokaliseringsval inom förstudiens definierade utredningskorridor. I dialog framkom först att typfall 3 

skulle gälla, varefter nytt formellt beslut kort därpå fattades om övergång till typfall 4.  

 

Projektledaren, som tillträdde efter förstudien, uttryckte att övergången till den nya 

planläggningsprocessen öppnade för möjligheten att göra ett omtag. Förstudien hade inte varit 

förutsättningslös och låst det fortsatta arbetet i syfte att kunna hoppa över vägutredning. Omtaget 

innebar möjlighet till fördjupade utredningar och att i planeringen finna kopplingar mellan intressen. 

De diskussioner som fördes internt och med länsstyrelsen tyder dock på att valet till en början inte var 

självklart inom Trafikverket. Valet medförde en betydande kostnadsökning och förskjutning i 

tidplanen. Samtidigt uttrycktes att planläggningen enligt typfall 3 hade ökat risken för negativt utfall 
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vid ett eventuellt överklagande på grund av bristfällig hantering. Vid beslutet ansågs övergången vara 

självklar, och en bra dialog fördes med Samhälle. 

 

I efterhand tycks bedömningen av möjligheten till ett förenklat förfarande istället ha bidragit till en 

betydande tidsförskjutning, då ursprunglig Skiss-PM, och projektets omfattning och tidplan, behövde 

arbetas om.  

 

Vid övergången blev projektet ett av de första i landet att genomföras enligt typfall 4. Erfarenheter av 

den formella hanteringen kunde hämtas från väg 161 som låg några månader framför i planläggningen. 

Bl.a. behövdes där samrådsförfarandet kring val av lokaliseringsalternativ göras om, då en utökad 

samrådskrets inte hade tillämpats.  

7.6.2 Avvägningar i lokaliseringsvalet visar på lokaliseringsutredningens betydelse 

Trafikverket beslutade att projektera vägen enligt den komplexa kombinationen B1 / B1-B2 / B2 / B2-

B4 / B1, med övergångar mellan utredda sträckningsalternativ. I relation till samrådshandlingen från 

lokaliseringsskedet framgår att den beslutade sträckningen överensstämmer med önskemål från flera 

innehavare av stora jordbruksfastigheter, liksom de två kommunerna och länsstyrelsen. I den fortsatta 

planläggningen inkom endast ett mindre antal synpunkter på vald sträckning. Planen kom dock att 

överklagas med grund i vald lokalisering, vilket visar på svårigheten att finna en sträckning som 

tillfredsställde alla berörda.  

7.6.3 Medfinansieringsavtal specificerade utformning – som kunde motiveras 

I medfinansieringsavtalet som tecknades 2009, innan aktuell förstudie påbörjats, specificerades delar 

av vägens dimensionering. Projektledaren har uttryckt att dimensioneringen, som följt specifikationen, 

dock varit motiverad utifrån trafikmängder och funktion.  

 

Lidköping har, som medfinansiär och större kommun än Götene, varit en mer aktiv projektmedlem. I 

Lidköping hölls ett extra kommunstyrelsemöte för att politisk kunna tillstyrka planen så snabbt som 

möjligt. Från Götene kom först ett tjänstemannayttrande, vilket försenade processen då nästa 

kommunstyrelsemöte skulle inväntas. Exemplet visar på de skilda förutsättningar som kan föreligga i 

kommuners planeringskapacitet, bl.a. beroende på dess storlek. 

 

Trots Lidköpings nära samverkan dröjde dock avtal om väghållaransvar efter att den första 

diskussionen strandat när den politiska överenskommelsen skulle omsättas på tjänstemannanivå. Ett 

omtag gjordes inför fastställande av planen, där Trafikverkets respektive kommunens förhandlande 

tjänstemän byttes ut, varefter en överenskommelse snabbt nåddes. 

7.6.4 Vikten av samordning med parallella processer, särskilt arkeologi och markförhandling, i 

framdriften 

Projektledaren uttryckte vikten av att, under planläggningen, synkronisera parallella 

planeringsunderlag och tillståndsprocesser för att nå en effektiv framdrift. Särskilt gäller det 

arkeologin, vars stegvisa utredningar kan ta uppemot 1 år vardera. Samarbetet mellan projektledningen, 

Trafikverkets interna expertstöd och länsstyrelsen blir då centralt. Projektledaren uttryckte att berörda 

medarbetare fungerat som kugghjul i projektet och betraktats som projektmedlemmar, vilket inneburit 

att arkeologin kunnat hålla jämna steg med den formella planläggningen. 

 

Genomförandet är också årstidsberoende och en flexibel hantering från projektets sida kan innebära 

minskad inverkan på fastigheter, inte minst jordbrukets odling. Ett gott hanterande leder inte bara till 

att arkeologin kan synkas tidsmässigt med den övriga projekteringen och formella processen, utan 

också till bättre relationer med sakägare. 

 

En flexibel budgethantering lyfts fram som en framgångsfaktor för att inte tappa fart. 

 

Det goda samarbetet kring arkeologin inverkade också positivt på länsstyrelsens hantering av MKB:n. 

Då länsstyrelsens handläggare av arkeologin följt projektet på nära håll och förankrat arbetet internt 
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kunde länsstyrelsen godkänna MKB:n utifrån preliminära arkeologiska underlag, med vetskap om 

arbetet pågick enligt plan.  

7.6.5 Kontinuerlig dialog med fastighetsägare  

I intervjuer lyfts en omfattande dialog, förd av Trafikverkets markförhandlare, fram som en 

framgångsfaktor. Periodvis hölls täta avstämningar med berörda, utifrån respektive fastighetsägares 

informationsbehov och intresse. I dialog diskuterades möjligheter till ett rationellt jordbruk, markbyten, 

anpassningar av det lokala vägnätet och passager kontinuerligt under hela planläggningsprocessen. 

Markförhandlaren hade god lokalkännedom vilket bl.a. bidrog till att arkeologiska undersökningar i 

vissa fall tidsmässigt kunde anpassas till aktuell växtcykel och därmed minska negativ påverkan. 

Proaktiv dialog sågs som en möjlighet till att finna en god helhetslösning och, indirekt, vinna större 

acceptans för vald utformning. Dialogen med fastighetsägare berörde också dialogen med 

länsstyrelsen, där långsiktiga förutsättningar för berörda fastighetsägare var i fokus. 

 

 

ÖVERSIKT Väg 44 Lidköping – Källby 

Nysträckning av väg 44, mötesfri landsväg med omkörningsmöjligheter, förbättrade anslutningar till befintlig 

sträckning samt åtgärder på lokalvägnätet, kostnad ca 310 Mkr. 

Typfall 4 (byte under processen) Överklagad Ja  

Förenklat förfarande Nej Miljötillstånd/prövning Anmälan vattenverksamhet och 

grundvattensänkning samt tillstånd 

vattenverksamhet med MKB 

(Öredalsån) och enligt 

kulturmiljölagen 

Planläggningstid (effektiv tid) 44 månader från annonserad 

upphandling till laga kraft (28 månader 

från startmöte till begäran om 

fastställelse) 

Föregående planläggning Förstudie, samt tidigare avbruten 

planläggning 

Komplettering under 

planprövning 

Tydliggöranden av bl.a. 

skyddsåtgärder samt kompletterande 

samråd som ej tidigare inkluderats 

Relaterad till detaljplan Nej 

Handläggningstid 

planprövning 

4,5 mån (exkl. överprövning) 
Upphandlingsförfarande Fast pris med utökad samverkan, 

vägplan och förfrågningsunderlag 
för totalentreprenad 

Handläggningstid MKB 3 veckor (som föregicks av 

kontinuerlig dialog) 

Kommunal medfinansiering Ja, 64 Mkr förutsatt specificerad 
utformning 
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8 Busshållplatser i Skåne 

Efter att tillgänglighetsanpassning av busshållplatser under några år skett endast i begränsad omfattning 

togs ett helhetsgrepp för ett större, samlat genomförande av upprustningar, samt i några fall 

nyanläggande, av prioriterade hållplatser under 2015-16. Projektet omfattar ett 50-tal hållplatser på 

statlig väg, beställda av Skånetrafiken (genom verksamhetsområde Planering) och med en 

totalfinansiering på 25 Mkr/år. Arbetet genomförs i ett sammanhållet projekt. Trafikverkets 

organisation består huvudsakligen av en projektledare, en projektingenjör samt en markförhandlare 

som lägger förhållandevis mycket tid i projektet. Hos konsulten arbetar i huvudsak en uppdragsledare 

och en projektör, motsvarande omkring 1,5 heltidstjänster. 

Beställningsunderlaget har utgjorts av en bruttolista som redovisar hållplatser prioriterade av 

Skånetrafiken. Listan omfattade hållplatsnamn, en kartöversikt, huruvida det rörde sig om om- eller 

nybyggnation, samt tänkt hållplatsutrustning. Dialog och uppföljning mellan Investering, Planering och 

Skånetrafiken sker vid kvartalsvisa avstämningsmöten.  

För merparten delåtgärder har ställningstaganden för ej byggande av väg (d.v.s. ”typfall 1”) upprättats, 

baserat på ett beslutsunderlag omfattande cirka 5-7 sidor. Tre delåtgärder har under arbetets gång 

bedömts som typfall 2 på grund av att alternativa lokaliseringar inte ansetts finnas och frivillig 

markåtkomst ej möjliggjorts (bl.a. till följd av en fastighetsägare som ej accepterade markintrång, och 

en outredd samfällighet). För dessa planer har samrådsunderlag utarbetats under sommaren 2016. 

Fortsatt planläggning av dessa avvaktar byte av konsult vid årsskiftet 2016/17 till följd av att takbelopp 

i nuvarande upphandling uppnåtts. Eventuellt kan också dessa komma att genomföras som typfall 1, då 

förnyad kontakt med berörd markägare tyder på att frivillig markåtkomst kan uppnås. 

Initialt hade projektet uppfattningen att små och okomplicerade åtgärder (”typfall 1”) skulle innebära 

en mycket enkel process, men nuvarande tillämpning innebär att arbetet följer tydligt beskrivna steg. 

Det är, som en respondent uttrycker det, viktigt att förstå att ”typfall 1” inte nödvändigtvis innebär ett 

enklare eller mindre omfattande förarbete, för ställningstagandet ska kunna försvaras. Projektledaren 

uttrycker att ”typfall 1” ger projektet ett stort ansvar för att ställningstagandet tas fram på ett korrekt 

vis, eftersom det inte går att överklaga. 

Den tillträdande projektledaren kom tidigt att ifrågasätta de ställningstaganden som börjat utarbetas, då 

de inte ansågs ge tillräckliga motiveringar, bl.a. rörande bullerbedömningar i några fall. Diskussioner i 

frågan fördes med miljöspecialist, bl.a. rörande hur omgivningspåverkan av busshållplats bör bedömas 

längs vägsträckor med liten andel tung trafik.  

Projektet gick också igenom tillvägagångssättet för att utarbeta underlagen små och okomplicerade 

åtgärder i relation till typen av åtgärd, alltså busshållplatser, liksom det utredningsbehov som förelåg. 

Att etablera ett gemensamt förhållningssätt anses ha fått det fortsatta arbetet att rulla på bra.  

8.1 Erfarenheter i projektet 

Objekten i projektet har varit spridda över hela Skåne, vilket inneburit omfattande kontakter med en 

mängd kommuner. Dessa tillämpar olika krav och processer för t.ex. bygglov. Andra 

busshållplatsprojekt i landet anses ha varit effektivare i de fall de genomförts längs ett utpekat stråk 

med en eller ett fåtal inblandade kommuner.  

De externa ledtiderna anses ha påverkat projekteringstiden betydligt. Arbetet är så beroende av externa 

processer och aktörer. I kontakterna med kommuner finns en förbättringspotential. Ofta är olika 

enheter på kommunerna inblandade i olika skeden som saknar en samordnad syn på åtgärden, vilket 

kan försvåra framdriften i denna typ av mindre projekt.  

Projektorganisationen anser att beställningen initialt kunde ha setts över mer, så att åtgärder som 

uppenbarligen inte borde genomföras i projektet hade sorterats ut. Listan visade sig, i takt med att 

projektering av åtgärder inleddes, innefatta bl.a. objekt på kommunala vägar, objekt av större 
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omfattning (t.ex. åtgärder som skulle kräva breddning av ramp/bro vid trafikplats), liksom hållplaster 

som i närtid kunde bli inaktuella p.g.a. ändrad linjedragning. Flera åtgärder har också lyfts över till 

andra projekt för att kunna samordnas med andra planerade åtgärder i närområdet.  

Att etablera en arbetsprocess kring beslutsunderlaget, fullgod dokumentation av ställningstagandet och 

att säkerställa kvaliteten på handlingarna var inledningsvis en stor fråga inom projektet. Efter att 

processen kommit på plats kunde ställningstaganden utarbetas förhållandevis snabbt, och med i stora 

delar likartade formuleringar. 

Projektets inriktning har varit att i första hand möjliggöra genomförande enligt ”typfall 1” där så är 

möjligt. Det har inneburit att alternativa lokaliseringar genom mindre förskjutningar några tiotal meter 

undersökts där så varit möjligt för att undvika påverkan på miljö- eller kulturvärden, och möjliggöra 

frivillig markåtkomst, utan att äventyra ändamål och funktion.  

Markförhandlarens arbetssätt skiljer sig i ”typfall 1” från det normala. De ges en central roll i arbetet, 

genom att redan i tidigt skede föra dialog med berörda fastighetsägare för att inhämta kunskap och 

klargöra förutsättningarna för att driva arbetet som en liten och okomplicerad åtgärd. 

Markförhandlingen kan ju bli avgörande för om det ges vägrätt – annars krävs formell planläggning. 

Arbetssättet skiljer sig också åt genom att markförhandlaren är ute i ett så tidigt skede i processen. Den 

kunskap markförhandlaren inhämtat har i några fall kunnat inverka på projekteringen i tidigt skede, 

t.ex. genom att detaljlokaliseringen av ett hållplatsläge justerats i dialog med berörd markägare.  

Ett antal hållplatser har utgått eller skjutits upp tills vidare bl.a. till följd av svårigheter att nå 

överenskommelser med kommuner. Handläggningstid på ett år hos länsstyrelsen för dispens från 

generellt biotopskydd (i och med att biotopskyddet inte prövas inom ramen för plansamråd i en formell 

planläggningsprocess) har också inneburit att en hållplats lagts vilande. Paradoxalt nog har 

handläggningstiden inneburit att delåtgärden med stor sannolikhet hade getts en snabbare prövning om 

den drivits i formell planläggning.  

Inriktningen för entreprenadpaketering har förändrats under projektets gång. Från början var 

inriktningen att hålla ihop ett antal delobjekt såväl i projektering som genomförande. Då det visade sig 

att åtgärder haft svårt att ”gå i fas” tidsmässigt när hinder uppstått för enskilda hållplatser har åtgärder 

istället kommit att paketeras för genomförande i ett senare skede, när osäkerheten om 

genomförandeförutsättningarna minskat. 

I projektet tillämpades ett samrådsförfarande med Skånetrafiken och berörda kommuner, där 

projekteringshandlingar skickades ut först för tidigt samråd, sedan för slutgranskning parallellt med 

Trafikverkets interna granskning. Svarstiden angavs normalt till fem dagar, som förlängdes i de fall 

någon aktör bad om det. Överlag anses granskningen – den interna såväl som den externa – ha 

inneburit en betydande tidsåtgång för vissa projekt.  

Länsstyrelsen har i arbetet ansetts vara berörda och därför kontaktats i ett fåtal fall kring främst 

generellt biotopskydd och arkeologi. Som angivits inväntar biotopskyddsärendet handläggning. Tre 

ärenden kring arkeologi har resulterat i ett beslut om en schaktningsövervakning. Också ett 

vattenskyddsområde samt anmälningar om hantering av massor aktualiserades av åtgärderna. 

I övrigt har buller utgjort den enda större diskussionsfrågan rörande omgivningspåverkan, främst 

huruvida tillkommande buller från bussar som gör uppehåll kan anses utgöra en ökning av den totala 

bullernivån för närliggande fastighet med hänsyn till turtäthet, andel tung trafik på vägen, betydelsen 

av att flytta ett befintligt hållplatsläge något m.m. I något fall har bullerfrågan av den anledningen 

resulterat i en utökad redovisning i underlaget till ställningstagandet. 

Utifrån gjorda erfarenheter anser projektet att ett år är en rimligt ”säker” tidsplanering från 

projekteringsstart till färdigställande av objekt, med hänsyn tagen till riskfaktorer som kan falla ut, 
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samt en ekonomiskt försvarbar paketering av åtgärder i entreprenaden. För objekt med gynnsamma 

förutsättningar har dock planering och projektering klarats av på 2-3 månader. 

Projektet upplever att antalet objekt har varit betungande då många projekteringar pågått parallellt. En 

respondent uttrycker också att det inneburit en riskfaktor i projektet, då endast ett fåtal personer har 

förutsättningar att vara insatta i en så stor mängd information och status för respektive objekt, vilket 

innebär ett starkt personberoende. Bl.a. uppdragsledare och markförhandlare har bytts ut under den 

tvååriga projekttiden.  

Ekonomihantering och redovisning i projektet har varit administrativt förenklande genom att 

beställningen byggt på en bruttolista med förslag på åtgärder och en sammanhållen åtgärdsbeskrivning 

och klumpfinansiering. Någon enskild rapportering per delobjekt har inte varit nödvändig, och 

kostnadsförändringar i ett delobjekt har kunnat jämkas mot lägre kostnader i andra objekt. En 

respondent uttrycker att ekonomisk särredovisning per åtgärd hade ökat de administrativa kostnaderna 

betydligt.  

8.2 Lärdomar 

Arbetet med busshållplatser kommer fortsätta med förnyad finansiering under kommande år. Utifrån 

arbetet så här långt ser projektledaren att etablerade arbetsprocesser och vunna lärdomar kommer att 

effektivisera framförallt uppstarten med ny konsult. Skillnader gentemot föregående uppstart innefattar 

bl.a.: 

• En initial ”screening” av Skånetrafikens åtgärdslista för att bedöma övergripande 

förutsättningar för respektive hållplatsläge. 

• Den arbetsprocess som etablerats för att utarbeta ställningstaganden för små och 

okomplicerade åtgärder beskrivs i upphandlingen.  

• De etablerade kvartalsmötena mellan Investering, Planering och Skånetrafiken innebär att 

relationer (med undantag för ny konsult) upprätthålls, och ger – i kombination med att 

genomförandemedel inte är knutna till specifika hållplatser – möjlighet att justera beställningen 

och eventuellt prioritera om successivt, allteftersom arbetet fortskrider. 

Arbetssättet för små och okomplicerade åtgärder inom projektet är intressant, eftersom det innebär 

goda möjligheter att arbeta sammanhållet och iterativt med lokalisering, utformning, 

omgivningspåverkan och utformning redan från start, där t.ex. markägares synpunkter redan tidigt 

inhämtas och kan resultera i justeringar av förslaget. Projektet är också ett exempel på hur det lärande 

som skett tas vidare i den förnyade upphandlingen. Projektgruppen anser att det ger starkare 

förutsättningar att snabbt komma igång och få upp tempot, genom att ett arbetssätt som är anpassat till 

åtgärdernas typ och omfattning redan finns på plats. Paketeringen av åtgärder, arbetssättet och 

mötesformerna har därmed bidragit till ett lärande och en situationsanpassning av processen.  
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9 10 mil gång- och cykelväg, Västra Götaland 

Projektet 10 mil gång- och cykelväg i Västra Götaland drevs under åren 2013-2016 med medel från 

länsplan, bidrag från Västra Götalandsregionen och 50 % medfinansiering per åtgärd från berörda 

kommuner. Projektet förlängdes vid flera tillfällen, då den ursprungliga projektfinansieringen (med 

medel från Västra Götalandsregionen) sträckte sig över åren 2012-2014, vilket visade sig vara en för 

snäv tidsperiod för att hinna planlägga och genomföra åtgärderna. 

De drygt 40 åtgärder som projekterades och genomfördes av Trafikverket hanterades inom fyra 

geografiska delprojekt med egen projekt- och konsultorganisation inom Västra Götaland: 

Göteborgsområdet, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.  

Initialt, under 2011, hade Trafikverket begärt in önskemål om cykelåtgärder från regionens kommuner. 

Medfinansieringsavtal tecknades baserade på kommunernas kostnadsberäkningar. Under den interna 

projektuppstarten på Trafikverket restes farhågor om att kommunernas kostnadsuppskattningar var 

underskattade, vilket senare också visade sig stämma. Hanteringen av kostnader och omförhandling av 

avtal kom därför att innebära ett omfattande merarbete i form av dialog och administration under hela 

projekttiden, då merparten avtal behövde omförhandlas.  

Projektet utgjorde en pilot för att ge konsulterna ökat ansvar för planläggning och projektering. Det 

innefattade bl.a. att respektive konsult skulle tillhandahålla en biträdande projektledare, liksom att 

merparten av markförhandlingsarbetet skulle utföras av markadministratörer hos konsulten. Dessa 

markadministratörer kom att utgöras av underkonsulter. 

Projektet initierades i den gamla lagstiftningen, och projekteringsarbetet har följt olika processer: något 

enstaka objekt har genomförts som drift- och underhållsåtgärd baserad på ”frivillig vägrätt”, några har 

genomförts utifrån förstudie och arbetsplan, andra har i övergången till nya planläggningsprocessen 

från 2013 baserats på förstudie och vägplan, ytterligare andra har följt hela nya processen med start i 

samrådsunderlag. Av de 40 GC-vägarna kunde också 2-3 åtgärder genomföras som små och 

okomplicerade (”typfall 1”).  

En åtgärd som kunde genomföras som ”typfall 1” rörde en omkring 800 meter lång sträcka där en 

ledning skulle dras fram parallellt med befintlig väg. Endast två fastighetsägare berördes, som medgav 

frivillig markåtkomst. Ledningsägaren skyddsfyllde och lade på förstärkningslager. Trafikverket 

beställde därefter bara översta gruslagret och asfalten av driftentreprenören inom området. Därmed 

behövdes ingen detaljerad bygghandling, utan det blev tillräckligt att i huvudsak sätta ut höjder och att 

projektera avvattning. I projektet genomförde en driftentreprenör också en kort sammanbindande 

etapp, omkring 200 meter inom befintligt vägområde, som tidigare hade lagts vilande i avvaktan på 

överenskommelse med berörd fastighetsägare.  

Projektledarna har uttryckt att de vid övergången till ny lagstiftning hade förväntningar på att ett större 

antal delåtgärder torde kunna genomföras utan formell planläggning. I praktiken blev det dock så att 

åtgärderna – efter interna diskussioner – tycktes kräva plan, och objekten kom således att genomgå den 

formella processen.  

I projektet har planer ofta tagit två år från internbeställning till produktion. Planläggningen har normalt 

tagit ett år, varefter ett halvår avsatts för fastställelse, och därpå har åtgärden paketerats för 

genomförande. Detta, som en projektledare uttrycker det, trots att nästan alla produktionsfakta funnits 

på bordet från början: start- och målpunkt, lämplig sida av befintlig väg, dimensionering… Byggnation 

av enstaka åtgärder har då ibland fått vänta in fastställelse av andra vägplaner, för att kunna paketeras i 

genomförandet.  

Projektet har innefattat förhållandevis lite miljöaspekter att hantera. Det har huvudsakligen rört sig om 

vattendrag, någon miljökonsekvensbeskrivning och generella biotopskydd. För en åtgärd begärde 

länsstyrelsen att kommunen skulle utarbeta en översvämningsstrategi för ett större omland innan 
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länsstyrelsen gav sin tillstyrkan. En PM för projektområdet utarbetades, och länsstyrelsen godkände. 

Det gav en försening på omkring ett halvår allt som allt. För ett par generella biotopskydd krävde 

länsstyrelsen kompletterande beskrivningar under yttrandeskedet. Ett par åtgärder resulterade också i 

arkeologiska förundersökningar, och en åtgärd innefattade en slututgrävning. Några projekt föranledde 

också någon form av skyddsåtgärd. Tre-fyra av de omkring 40 planerna överklagades. 

9.1 Erfarenheter 

Medfinansieringsavtalen, och det stora behovet av omförhandling, kom att utgöra en betydande 

administrativ uppgift i projektet. Totalkostnaden per löpmeter kom också att vida överstiga initialt 

beräknade kostnader. Kommunernas kostnadsuppskattningar, som medfinansieringsavtalen baserades 

på, var ofta avgränsade till entreprenadkostnader. Generellt uttryckte kommuner kritik mot höga 

kostnader, som bl.a. kan hänföras till att kommuner inte behöver följa lika strikta utformningskrav, 

liksom har större möjligheter att genomföra åtgärder med nyttjanderättsavtal utan särskild vägplan. 

Det stora behovet av planläggning, och det stora antalet åtgärder per delområde (ca 10-15 stycken per 

område) innebar att projektorganisationen inte hade kapacitet att upprätthålla framdrift i alla 

delåtgärder parallellt. Detta bidrog till att projektet i sin helhet försenades, och att bidrag från Västra 

Götalandsregionen – som ursprungligen var avsatta fram till 2014, behövde omförhandlas. Separat 

ekonomiredovisning för varje delåtgärd, vilket var nödvändigt bl.a. till följd av kommunernas 

medfinansiering, innebar omfattande administration. Den detaljerade redovisningen har dock också 

möjliggjort en detaljerad uppföljning på objektsnivå.  Projekteringskostnaden har snittat på omkring 20 

% av totalkostnaden för åtgärdena. Som en respondent uttrycker det: ”Vi administrerar ju bort all 

samhällsnytta!”.  

Behovet av ekonomisk särredovisning, och en strikt avgränsning av projektet till att strikt bygga GC-

vägar, har inneburit att andra åtgärder längs sträckan som det skulle ha funnits en vinning i att 

genomföra samtidigt, inte kunnat inkluderas i genomförandet.  

Den biträdande projektledarrollen hos konsulterna kom inte att avlasta som tänkt. Istället tillsattes efter 

en tid ytterligare intern projektingenjör. Biträdande projektledare blev i praktiken mer en biträdande 

uppdragsledare, då de inte riktigt kände till arbetssättet. Inte heller markadministratörerna kom att 

avlasta Trafikverkets markförhandlare i tänkt utsträckning. På grund av kompetensbrister förekom 

också återkommande kvalitetsbrister liksom flera formella felaktigheter i markadministratörernas 

arbete hos flera konsulter. Kvalitetsbrister, och det dubbelarbete som uppstod när markförhandlare fick 

göra detaljerade granskningar och rättningar av handlingar, anses ha inneburit betydande merkostnader 

i projektet. Projektledare uppfattar också att de generellt genomfört mer granskning av handlingar än 

först tänkt, då det varit förhållandevis vanligt med felaktigheter. 

Kvalitet och omfattning på handlingar förbättrades dock successivt, med betydligt färre brister och 

behov av kompletteringar mot slutet, vilket tyder på ett lärande inom projektet. (En del initiala 

kvalitetsbrister anses också ha berott på övergången till ny planläggningsprocess.) 

Den höga arbetsbelastningen innebar att en initial inriktning för erfarenhetsutbyte och lärande mellan 

delprojekten, bl.a. kring handlingarnas utformning och omfattning, liksom kring 

effektiviseringsmöjligheter, inte hanns med i den omfattning som var tänkt. 

Flera respondenter uttrycker att det varit effektivt med samma organisation för ett så stort antal 

åtgärder. Det har gjort det möjligt att etablera en bra kommunikation, att undvika missförstånd, och 

etablera en process och ett arbetssätt som beställare och konsult blivit vana vid. Det har också gjort det 

möjligt att över tid lära av tidigare fel och brister. Samtidigt uttrycker respondenter att 

personalomsättningen har varit stor. En stor andel konsulter har bytts ut, liksom flera interna 

specialister och markförhandlare. Det har tidvis lett till ett behov av att på nytt sätta sig in i tidigare 

utförd planläggning och projektering. 
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9.2 Lärande 

Cykelinvesteringar i Västra Götaland fortsätter från 2017 i en ny programorganisation. Erfarenheter 

som hämtats från 10 mil gång- och cykelväg innefattar bl.a.: 

 Medfinansieringsavtal är tänkta att tecknas utifrån schablonkostnad, där omfattande 

uppföljning av kostnadsavvikelser jämfört med prognoserna i 10 mil gång- och cykelväg 

bidragit till förbättrade uppskattningar. Vidare avses avtal tecknas i två steg: först för 

planläggnings- och projekteringsfasen, följt av ett uppdaterat avtal för genomförandet, i syfte 

att ytterligare säkerställa totalkostnad och avtalens kvalitet. 

 Trafikverkets interna organisation är tänkt att förstärkas betydligt genom en särskild 

programsamordning, eventuellt omfattande programchef som samordnande markförhandlare 

och projektingenjör, samt gärna en byggplatsuppföljare med redan från början. Vidare kan 

antalet delområden ökas jämfört med tidigare fyra, i syfte att effektivare och mer sammanhållet 

kunna få framdrift med ett mindre antal objekt per område jämfört med tidigare. Tanken är 

också att åtgärder i större utsträckning ska befinna sig i olika skeden, för att minska periodvisa 

toppar i arbetsbelastningen. Förhoppningsvis blir det då också effektivare, som en 

projektledare uttrycker det. 

 Arbetssätt och fördelning av arbetsuppgifter mellan konsult och Trafikverket tydliggörs 

jämfört med föregående upphandling, där det uppstod oklarheter kring bl.a. den biträdande 

projektledarens roll på konsultsidan. 

 Eventuellt anses fler objekt kunna genomföras som små och okomplicerade åtgärder – en 

möjlighet som projektledarna lyfter utifrån att regionen eventuellt kommit att tolka möjligheten 

till typfall 1 något mindre strikt än vid tidpunkten för lagstiftningsförändringen 2013. 
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10 Samordnad planering Ostkustbanan 

Projektet Samordnad planering innebar att Trafikverket tillsammans med Region Gävleborg och 

kommunerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall genomförde 

planeringsprocesser för dubbelspårsutbyggnad och kommunal markanvändning mellan Gävle och 

Sundsvall med målet att kunna fatta beslut om en sammanhållen utbyggnadskorridor för hela sträckan. 

Till projektet var också länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland adjungerade. Projektet 

initierades i maj 2011 som en pilot för ökad planeringssamverkan med 

Transportinfrastrukturkommitténs förslag till ny planläggningsprocess som grund. 

 

Arbetssättet innebar att Trafikverket, utifrån en förstudie från 2010, inledde planläggning för val av 

lokaliseringsalternativ med tillhörande påbörjad MKB för hela den 22 mil långa sträckan. Parallellt 

arbetade kommunerna igenom sin fysiska planering i relation till en utbyggd järnväg i fem parallella 

fördjupade översiktsplaner (FÖP). För Trafikverkets del blir nästa steg att utifrån planläggningen 

upprätta besluts-PM för korrigering eller bortval av förstudiekorridorer, samt att utarbeta planförslag 

för deletapper i de fall de inkluderas i den ekonomiska planeringen.  

 

Trafikverkets del i arbetet finansieras med utvecklingsmedel från Region Gävleborg. Kommunerna och 

övriga aktörer bekostar sin egen medverkan och utarbetandet av fördjupade översiktsplaner.  

 

Projektet strävade, med utgångspunkt i Transportinfrastrukturkommitténs skrivningar om en ökad 

planeringssamverkan mellan Trafikverket och andra berörda samhällsaktörer, efter att etablera en 

gemensam målbild för stråkets utveckling, och att vinna politisk acceptans för denna målbild. Alla 

aktörer skulle vara med från start och bidra med sin del av planeringen. För att få med politiken tog 

uppstartsfasen och utarbetandet av målbilden omkring ett halvår. Kommunernas skilda planeringsläge 

behövde också klaras ut, och en gemensam översikt över alla relaterade planeringsprocesser 

utarbetades som grund för det fortsatta arbetet.  

 

Till en början uttryckte aktörer en oro för att det skulle bli ”huggsexa” om investeringar, och projektet 

enades om att vänta med att göra prioriteringar av utbyggnadsetapper. Istället hämtade man inspiration 

från arbetet med höghastighetståg i Jönköping, och tog utgångspunkt i frågeställningen: ”var ska 

järnvägen inte gå någonstans?”.  

 

Den gemensamt utarbetade målbilden för stråkets funktion anses ha underlättat hanteringen av 

kommunala önskemål. Att restid och pendling prioriteras högt har inneburit att några önskemål om 

stationslägen i mindre orter fått strykas från dagordningen. Däremot har projektet velat säkra framtida 

handlingsutrymme genom att inte omöjliggöra framtida stationsetableringar i de orterna.  

 

Att arbeta sammanhållet med kommunal och regional planering anses ha gett möjligheter att tänka 

igenom framtida funktioner på ett helt annat sätt än i åtgärdsvalsstudier eller traditionell fysisk 

planläggning. Kommunala önskemål och planer, liksom perspektiv på regional utveckling, har kunnat 

växa fram och prövas i relation till infrastrukturen redan från tidigt skede. Det har också möjliggjort ett 

bredare perspektiv kunnat diskuteras, och projektperiodens längd har gett tid att diskutera igenom och 

utreda sådana frågeställningar. Frågeställningar har rört bl.a. vilken roll kommuner och orter kan spela 

i ett regionalt perspektiv, och tillsammans med övriga kommuner längs stråkets 22 mil. Arbetet har 

också varit bredare än en åtgärdsvalsstudie genom att innefatta också mer detaljerade 

lokaliseringsstudier, och genom att arbetet innefattat samrådsförfarande och bedömning av 

miljökonsekvenser.   

 

Länsstyrelserna i Gävleborg och Västernorrland har haft varsin representant adjungerade i arbetet, båda 

med professionell grund i miljöfrågor. Länsstyrelserna har inte gjort några formella yttranden, men har 

utgjort bollplank i arbetet i takt med att frågor dykt upp. I övrigt gör de formella yttranden först under 

samrådet kring lokaliseringsval och kommunernas fördjupade översiktsplaner.  

 

I samarbete med KTH diskuterades också en prioritetsordning för en så effektiv och nyttiggörande 

etapputbyggnad som möjligt, vilket resulterade i en utbyggnadsordning där noderna Gävle och 
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Sundsvall samt en etapp på mitten prioriterades av projektet. Denna utbyggnadsordning blev också 

accepterad av kommunerna, då den ansågs bidra till bättre infrastruktur för alla, även om etapper först 

skulle komma att genomföras i andra kommuner.  

 

Projektet anses ha gett ett mervärde i form av fördjupad kunskap och förståelse mellan Trafikverket, 

kommunerna och deras politiska ledning. Genom målbildsarbetet, planeringsprocesserna och den 

föreslagna etappindelningen har en kultur av att ”det som är bäst för stråket är bäst för vår kommun” 

vuxit fram, och då har konflikter om investeringsprioriteringar kunnat undvikas. Det har, som 

projektledaren uttrycker det, växt fram en ”intellektuell samstämmighet” som driver på utvecklingen. 

 

Samordnad planering har på senare tid utvidgats norrut, till att omfatta hela sträckan Gävle-Härnösand 

och kopplingen till Botniabanan. Som ett resultat har en fjärde utbyggnadsetapp Sundsvall-Timrå av 

projektet föreslagits som prioriterad i åtgärdsplaneringen. Avsikten är att kunna landa i ett 

lokaliseringsalternativ och på så vis frigöra tidigare markreservat för bebyggelseutveckling.  

 

Projektledaren uttrycker att projektet har gett Trafikverket fler verktyg för att lösa omvärldens behov. 

Arbetet i tidiga skeden tas lite längre, och ger alla aktörer bättre planeringsunderlag, vilket t.ex. kan ge 

kommunerna möjligheter när tidigare markreservat frigörs. Den tidigare medverkan från kommunerna 

ger dem större möjlighet att påverka lokalisering, peka ut en egen utvecklingsriktning och styra 

bebyggelseutvecklingen i relation till infrastrukturen. Det kan, enligt projektledaren, handla om ett 

100-årsperspektiv på utveckling.  

 

Internt har det faktum att planläggningen bedrivits av verksamhetsområde Planering mött viss kritik. 

Planering lever närmare den kommunala planeringen och politiken, vilket har setts som en fördel i ett 

projekt med så betydande konsekvenser för kommunernas utveckling. En lärdom i projektet är dock att 

Investering borde ha Involverats i arbetet i ett tidigare skede. Nu blev de involverade först när 

underlagen för lokaliseringsbeslut började färdigställas. En intern styrgrupp har nu bildats med 

representanter för Planering och Investering för att underlätta överlämningen inför eventuell fortsatt 

planläggning. Alla underlags- och planeringshandlingar läggs också upp på Investerings projektplats, 

PPI.  

 

Planläggning i projektet bedrivs fram till lokalisering, inklusive påbörjad MKB. För att drivas vidare 

förutsätts därefter att investeringsmedel beviljas i den ekonomiska planeringen. Konsulternas arbete har 

utgått från Investera-processen och dess UB-mallar, där väsentliga leveranser valts ut i samråd med 

Investering, utifrån diskussioner om hur långt processen kan dras. Som underlag för 

lokaliseringsbeslutet har projektet kompletterat vanliga bedömningskriterier med fler, rörande bl.a. 

regionala utvecklingsmöjligheter. Dessa faktorer har inkluderats då de anses vara av stor betydelse för 

investeringens konsekvenser ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. En svårighet i projektet har varit att 

hantera upphandling av sådana leveranser, då de inte finns specificerade i UB-mallarna.  

 

Arbetssättet väcker också principiella frågor som kan innebära en svår balansgång. Trafikverkets 

investering görs utifrån ett nationellt perspektiv, och hur mycket hänsyn kan då tas till lokala och 

regionala utvecklingsförutsättningar? Fler bedömningsfaktorer innebär också att det blir mer komplext 

och svårare att avväga dem sinsemellan, särskilt ur ett långsiktigt tidsperspektiv. Vidare finns risken att 

planeringsunderlag blir inaktuella om finansiering dröjer, på ett sätt som motsvarar förstudier i den 

tidigare lagstiftningen. I sin fördjupade översiktsplan har Hudiksvalls kommun också valt att enbart 

inkludera en av två utredningskorridorer, trots att Trafikverket inte fattat sitt lokaliseringsbeslut, vilket 

kan komma att komplicera planeringen framöver. Ett sådant beslut hade kommunen dock kunna fatta 

även utan den samverkan som bedrivits i Samordnad planering.  

 

Frågeställningen i Hudiksvall, som utvecklats till en fråga som splittrar såväl kommunens invånare 

som politiska partier, rör stationens framtida lokalisering. En central dubbelspårssträckning skulle 

medföra förstärkt barriärverkan och äventyra kulturhistoriska värden samt ge ökat buller och 

vibrationer, men ge en central station i anslutning till exploateringsbar mark, vilket av vissa anses vara 

avgörande för stadens framtida utveckling. En sträckning i stadens utkant skulle kosta mindre, men 

kunna innebära nackdelar ur ett lokalt och regionalt utvecklingsperspektiv.  
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Gävle, som önskar ett kompletterande stationsläge i närheten av större regionala arbetsplatser – Gävle 

västra – har valt att redovisa båda utredningskorridorerna i sin FÖP. Just Gävle västra har i projektet 

också visat vilken potential stationslokaliseringar kan ha för regional utveckling, genom kortade 

restider och stärkta förutsättningar för pendling.  

 

Projektledaren uttrycker att arbetssättet i Samordnad planering innebär att Trafikverkets uppdrag blir 

svårare, när såväl planeringsaspekter som involverade planeringsaktörer blir fler.  
 
 

10.1 Erfarenheter 

Utifrån arbetet har projektet bl.a. dragit följande lärdomar: 

 

 Tidig politisk förankring och etablering av gemensamt ändamål och projektmål ska inte 

underskattas. De har väglett arbetet, underlättat prioriteringar och gett en långsiktig samsyn 

kring stråkets utveckling och funktion.  

 

 I de fall Planering genomför delar av den fysiska planläggningsprocessen bör Investering 

involveras i ett tidigare skede. Projektgruppen bör göras mer mixad för att stärka 

kunskapsöverföring och helhetssyn internt. Kanske kan dagens samordning mellan Planering, 

Investering och Underhåll kring den ekonomiska verksamhetsplaneringen breddas till att 

behandla också större planeringsfrågor av denna typ. Det skulle kunna vara en möjlighet för 

intresserade medarbetare att höja sin kompetens. Det skulle också kunna bidra till att ”olja 

upp” arbetet internt och minska avståndet mellan verksamhetsområden och enheter.  

 

 Att länsstyrelsen medverkade i arbetet bidrog till stärkt kunskap och förståelse för varandras 

processer och roller. Alla aktörer har byggt upp en handlingsberedskap, och genom att så 

många engagerats anses den fortsatta planeringen underlättas.  

 

 Denna typ av bredare planeringsprocesser är komplicerade att upphandla med dagens UB-

mallar. 
 

10.2 Reflektioner 

Utifrån ett övergripande perspektiv på planläggningsprocessen kan också följande reflektioner göras: 

 

 Samordnad planering visar på hur den strategiska och ekonomiska planeringen kan bidra till 

breddade perspektiv i fysisk planläggning, och ta vara på lagstiftarnas intentioner om en stärkt 

samverkan med kommunal och regional planering.  

 

 Politikens starka medverkan redan från tidigt skede lyfts fram som en nyckelfaktor, och visar 

hur infrastrukturens effekter på kommunal och regional utveckling kan behöva vinna politiskt 

gehör.  

 

 Att utvärdera alternativ utifrån bredare kriterier kan sägas spegla en ”samhällsutvecklarroll” 

för Trafikverket. 

 

 Samtidigt finns det risker rörande kommuner som på förhand låser sin planering vid ett önskat 

– men inte färdigutrett – alternativ, rörande avvägningar mellan nationella, regionala och 

kommunala perspektiv, rörande den komplexitet som uppstår om lokaliseringsval görs utifrån 

fler bedömningskriterier, och rörande att planeringsinsatser kan föråldras och kräva omtag om 

finansiering uteblir.  
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